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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изради Прпстпрнпг плана ппдрушја 

ппсебне намене Парка прирпде „Јегришка“ 18
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изради Прпстпрнпг плана ппдрушја 
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7
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изради Прпстпрнпг плана ппдрушја 
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п дпнпщеоу Прпстпрнпг плана 
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на пснпвнпм правцу државнпг пута I реда бр. 24 Субптица – Зреоанин – 

Кпвин 19

9
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму из пбласти јавнпг здравља 

за теритприју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму превентивне здравствене

защтите лпваца, лпвпшувара и щумара у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини за 2017. гпдину 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму ранпг пткриваоа и лешеоа

кпмпликација щећерне бплести на пшима у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини за 2017. гпдину 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму непнаталнпг скрининга на

цистишну фибрпзу у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2017. гпдини 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму унапређиваоа

дијагнпстике и лешеоа пбпљеоа щтитасте жлезде у Аутпнпмнпј

ппкрајини Впјвпдини у 2017. гпдини 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму унапређиваоа лешеоа

стерилитета бипмедицински пптппмпгнутим пплпђеоем и

преимплантанципнпм генетскпм дијагнпстикпм у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини за 2017. гпдину 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Прпграму пшуваоа плпднпсти кпд

пбплелих пд малигних бплести у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за

2017. гпдину 24
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п Заврщнпм рашуну бучета Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину 29

17
Ппкрајинска скупщтинска пдлука п ребалансу бучета Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п прганизпваоу Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое «Завпд за

урбанизам Впјвпдине» Нпви Сад 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама и дппунама Ппкрајинске

скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи 29
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21

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п измени Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п Кадрпвскпм плану Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017.

гпдину 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п Гпдищоем прпграму кприщћеоа средстава из Бучетскпг

фпнда за впде Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п Гпдищоем прпграму кприщћеоа средстава из Бучетскпг

фпнда за щуме Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п Гпдищоем прпграму кприщћеоа средстава из Бучетскпг

фпнда за развпј лпвства Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017.

гпдину 29
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама и дппунама Ппкрајинске

скупщтинске пдлуке п прпграму защтите, уређеоа и кприщћеоа

ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине у 2017. гпдини 29

26

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама и дппуни Ппкрајинске

скупщтинске пдлуке п прпграму мера ппдрщке за спрпвпђеое

ппљппривредне пплитике за развпј села на теритприји Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 29

27

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п максималнпм брпју заппслених на

непдређенп време у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017.
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ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 39
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Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изменама Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п Гпдищоем прпграму кприщћеоа средстава из Бучетскпг

фпнда за впде  Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 39

30

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п измени Ппкрајинске скупщтинске

пдлуке п дпдели гпдищоег признаоа у пбласти сппрта 46

31

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п измени и дппуни Ппкрајинске

скупщтинске пдлуке п прганизпваоу Јавнпг предузећа за прпстпрнп и

урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам

Впјвпдине“ Нпви Сад 46

32

Ппкрајинска скупщтинска пдлука п изради прпстпрнпг плана ппдрушја

ппсебне намене измуљаваоа, деппнпваоа и ремедијације седимената

дела канала Хс ДТД Врбас-Бездан пд ущћа у канал Бешеј-Бпгпјевп дп

хидрпшвпра Врбас 46
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Исправка Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п Бучету Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине 27

34

Исправка Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п изменaмa и дппунама

Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п прпграму защтите, уређеоа и

кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта на теритприји Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини („Службени лист АПВ“, брпј 29/17) 41

ППКРАЈИНСКА ВЛАДА

35

Одлука п ппступку избпра, критеријума за избпр и реализацији 

прпјеката кпје финансира Управа за капитална улагаоа Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 2

36
Одлука п утврђиваоу Прпграма ппщтег струшнпг усаврщаваоа

службеника у ппкрајинским прганима за 2017. гпдину 3

37

Одлука п пткупу пре датума дпспећа сппствених дужнишких хартија пд

вреднпсти – дугпрпшних пбвезница треће емисије пбвезница Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине пп унапред утврђеним услпвима 5

38 Одлука п кадрпвскпј евиденцији  п заппсленима 5

39 Одлука п перспналнпм дпсијеу заппсленпг 5

40
Одлука п изменама пдлуке п регресираоу превпза студената у

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини 5

41
Одлука п изменама Одлуке п пбразпваоу Ппкрајинскпг савета за

заппщљаваое 6

42
Одлука п измени пдлуке п пбразпваоу кпмисије за грађевинскп

земљищте у јавнпј свпјини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 6

43

Одлука п дпдели средстава Ппкрајинскпг секретаријата за финансије у

2017. гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјеката кпји се финансирају

из фпндпва Еврппске уније 12

44

Одлука п ппступку и критеријумима за дпделу средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст

пплпва за реализацију прпграма унапређеоа спцијалне защтите у

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2017. гпдини 16

45

Одлука п пткупу пре датума дпспећа сппствених дужнишких хартија пд

вреднпсти – дугпрпшних пбвезница шетврте емисије пбвезница

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине пп унапред утврђеним услпвима 16

46
Одлука п псниваоу Службе за бучетску инспекцију Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине 22

47

Oдлука п пткупу пре датума дпспећа дужнишких хартија пд вреднпсти

–дугпрпшних пбвезница пете емисије пбвезница Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине, пп унапред утврђеним услпвима 23

48

Одлука п брпју студената за упис у прву гпдину пснпвних струкпвних,

академских и интегрисаних студија, кпји се финансирају из бучета

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине на факултетима у саставу Универзитета

у Нпвпм Саду, у щкплскпј 2017/2018. гпдини 25

49

Одлука п брпју студената за упис у прву гпдину пснпвних струкпвних

студија, кпји се финансирају из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине,

у виспким щкплама струкпвних студија шији је псниваш Аутпнпмна

ппкрајина Впјвпдина, у щкплскпј 2017/2018. гпдини 25
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Одлука п брпју студената за упис у прву гпдину мастер академских

студија и дпктпрских академских студија, кпји се финансирају из бучета

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине на факултетима у саставу Универзитета

у Нпвпм Саду, у щкплскпј 2017/2018. гпдини 25

51
Одлука п пбразпваоу Бучетскпг фпнда за спрпвпђеоа мера развпјне

пплитике Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 26

52

Одлука п пткупу пре датума дпспећа дужнишких хартија пд вреднпсти –

дужнишких пбвезница щесте емисије пбвезница Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине, пп унапред утврђеним услпвима
27

53
Одлука п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп

пбјеката у јавнпј свпјини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 28

54
Одлука п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг

впдппривреднпг предузећа „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 31

55

Одлука п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг

предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое

„Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 31

56

Одлука п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса за избпр

директпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа „Впде Впјвпдине“ Нпви

Сад 35

57

Одлука п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса за избпр

директпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и

прпјектпваое „Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 35

58

Одлука п брпју места за упис ушеника у први разред средоих щкпла на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у щкплскпј 2017/2018

гпдини 37

59

Одлука п измени Одлуке п ппступку избпра, критеријума за избпр и

реализацији прпјеката кпје финансира Управа за капитална улагаоа

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 45

60

Ппкрајинска уредба п измени Ппкрајинске уредбе п максималнпм брпју

заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину 16

61

Ппкрајинска уредба п измени Ппкрајинске уредбе п максималнпм брпју

заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину 20

62

Ппкрајинска уредба п измени Ппкрајинске уредбе п максималнпм брпју

заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину 25

63

Ппкрајинска уредба п измени Ппкрајинске уредбе п максималнпм брпју

заппслених у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2015. гпдину 27

64

Ппкрајинска уредба п изменама ппкрајинске уредбе п платама, накнади

трпщкпва, птпремнини и другим примаоима ппстављених и заппслених

лица у прганима Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 30

65

Ппкрајинска уредба п услпвима и нашину дпделе средстава из Бучетскпг

фпнда за спрпвпђеое мера развпјне пплитике Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине 42

66

Ппкрајинска уредба п максималнпм брпју заппслених на непдређенп

време у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 54

67 Кпдекс ппнащаоа службеника и намещтеника у ппкрајинским прганима 54

ПДБПР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАОА 

СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ



68
Одлука п легитимацији ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине 23

69
Одлука п дппуни Одлуке п ппсланицима у раднпм пднпсу у Скупщтини 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 33

70
Одлука п измени и дппуни пдлуке п ппсланицима у раднпм пднпсу у 

скупщтини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 35

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ И 

НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ

71

Правилник п критеријумима за суфинансираое текућих ппправки и 

пдржаваое зграда, пбјеката и ппреме устанпва виспкпг пбразпваоа 

шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 12

72

Правилник п критеријумима за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти

наушнпистраживашкпг развпја невладиних прганизација у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини 12

73

Правилник п критеријумима за дпделу средстава за дарпвите студенте

устанпвама виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина

Впјвпдина 12

74

Правилник п критеријумима за суфинансираое пбразпвних прпграма/прпјеката

устанпва виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 12

75

Правилник п критеријумима за суфинансираое ушещћа на наушним скуппвима у

инпстранству наушнпистраживашких радника и студената кпји су ппказали

ппсебне резултате 12

76
Правилник п критеријумима за суфинансираое прганизпваоа наушнп –

струшних скуппва 12

77

Правилник п критеријумима за суфинансираое набавке мащина и ппреме у 

устанпвама виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина 

Впјвпдина 12

78 Правилник п струшним саветима 13

79
Правилник п критеријумима за ушещће у прпграму сарадое 

наушнпистраживашких прганизација и привреде 19

80

Правилник п критеријумима за финансираое краткпрпшних прпјеката 

пд ппсебнпг интереса за пдрживи развпј у Аутпнпмнпј ппкрајини 

Впјвпдини 21

81
Правилник п критеријумима за финансираое развпјнпистраживашких 

прпјеката виспких струкпвних щкпла с теритприје АП Впјвпдине 21

82

Правилник п критеријумима за финансираое наушнпистраживашких 

прпјеката наципналних маоина – наципналних заједница у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини 21

83

Правилник п критеријумима за финансираое прпјеката кпји се баве 

истраживашкп – уметнишким стваралащтвпм у ппљу уметнпсти 21

84 Правилник за реализацију акције „Правп на прву щансу“ 27

85

Правилник п измени Правилника п критеријумима за финансираое 

краткпрпшних прпјеката пд ппсебнпг интереса за пдрживи развпј у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини 41

86
Правилник п измени Правилника п суфинансираоу ппгпна за примену 

нпвих технплпгија у АП Впјвпдини 46

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВП И САПБРАЋАЈ

87
Гпдищои прпграм пснпвних геплпщких истраживаоа на теритприји АП 

Впјвпдине за 2017. гпдину 12



88

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за финансираое и 

суфинансираое прпјеката невладиних прганизација и непрпфитних 

институција у 2017. гпдини, за унапређеое сазнаоа деце у 

предщкплским устанпвама, кап и ушеника пснпвних и средоих щкпла на 

ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине п ефикаснпм кприщћеоу 

енергије 18

89

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое израде прпјектнп технишке дпкументације за изградоу 

инфраструктурних пбјеката јединица лпкалне сампуправе 20

90
Правилник п ппступку дпделе бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката щтедљиве расвете 20

91

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое израде прпјектнп технишке дпкументације за изградоу 

инфраструктурних пбјеката јединица лпкалне сампуправе 32

92

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката кприщћеоа бипмасе за 

прпизвпдоу тпплптне енергије у јавним устанпвама 32

93
Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката енергетски пдрживих фарми 32

94

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

финансираое реализације прпјеката рекултивације напущтених кпппва 

без  титулара 32

95

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката кприщћеоа спларне енергије за 

припрему тппле пптрпщне впде у пбјектима јавне намене 32

96

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене спларне енергије у 

заливним системима 32

97

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене спларне енергије у 

заливним системима 37

98

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене тпплптних пумпи за 

загреваое/хлађеое пбјеката јавне намене 48

99

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое израде елабпрата енергетске ефикаснпсти у јавним 

устанпвама 51

100

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое 

развпја сапбраћаја и путне инфраструктуре-стајалищта 52

101

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за финансираое и 

суфинансираое прпјеката невладиних прганизација у пбласти изградое 

на ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 52

102

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое 

развпја сапбраћаја и путне инфраструктуре – зпне щкпле и брзински 

дисплеји 53

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВП



103

Правилник п ппступку и критеријумима за расппређиваое бучетских 

средстава Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп у врщеоу пснпвних 

права над здравственим устанпвама шији је псниваш Аутпнпмна 

ппкрајина Впјвпдина 3

104

Правилник п ппступку и критеријумима за дпделу средстава 

Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп удружеоима за пбласт 

здравствене защтите у 2017. гпдини 6

105

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,  ЈАВНП 

ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

106

Одлука п спрпвпђеоу кпнкурса за дпделу средстава црквама и верским 

заједницама кпје делују на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 

за 2017. гпдину 7

107

Одлука п спрпвпђеоу ппступка за дпделу средстава из бучета 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине пп кпнкурсима у пбласти културе у 

2017. гпдини 7

108

Одлука п спрпвпђеоу ппступка за дпделу средстава из бучета 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине пп кпнкурсима у пбласти културе у 

2017. гпдини 21

109

Одлука п спрпвпђеоу ппступка за дпделу средстава из бучета 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине пп кпнкурсима у пбласти културе у 

2017. гпдини 34

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, 

УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ – НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

110

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое мпдернизације 

инфраструктуре устанпва пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа 

и ушенишкпг стандарда на теритприји АП Впјвпдине 4

111
Правилник п услпвима регресираоа превпза ушеника средоих щкпла у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини 6

112

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое набавке ппреме за 

пснпвне щкпле кпје имају статус јавнп приватних прганизатпра 

активнпсти фпрмалнпг пснпвнпг пбразпваоа пдраслих на теритприји 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 6

113

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за суфинансираое прпграма и прпјеката у пбласти јашаоа 

језишких кпмпетенција ушеника пснпвних щкпла у АП Впјвпдини 6

114

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката у 

пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини 6

115

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое прпграмских активнпсти и 

прпјеката за ппдизаое квалитета ушенишкпг стандарда у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини 6



116

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое пснпвних и средоих 

щкпла у АПВ кпје реализују двпјезишну наставу 6

117

Правилник п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице за финансираое и суфинансираое мпдернизације 

инфраструктуре предщкплских устанпва на теритприји АП Впјвпдине 14

118

Правилник п щкплскпм календару за пснпвне щкпле са седищтем на 

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2017/2018. 

гпдину 26

119

Правилник п щкплскпм календару за средое щкпле са седищтем на 

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2017/2018. 

гпдину 26

120
Правилник п изгледу „Службенпг листа Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине“ 31

121

Правилник п измени Правилника п щщкплскпм календару за пснпвне 

щкпле са седищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 

щкплску 2017/2018. гпдину 33

122

Исправка Правилника п измени правилника п щкплскпм календару за 

пснпвне щкпле са седищтем на теритприји Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине за щкплску 2017/2018. гпдину 35

123

Правилник п измени Правилника п дпдели бучетских средстава 

Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, прпписе, управу и 

наципналне маоине-наципналне заједнице за финансираое и 

суфинансираое активнпсти, прпграма и прпјеката наципналних савета 

наципналних маоина у пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа 36

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, 

ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

124

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за набавку елемената 

система за защтиту пд временских неппгпда на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 13

125

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке ппреме за 

навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 13

126

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке кпнструкција 

и ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји 

АП Впјвпдине у 2017. гпдини 13

127
Правилник п дпдели  ппдстицајних средстава путем кпнкурса за 

суфинансираое уређеоа атарских путева и птресищта у 2017. гпдини 14

128
Правилник п дпдели  бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских 

фарми у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 14

129

Правилник п дпдели  средстава за суфинсираое изградое и 

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне 

канализације за 2017. гпдину 14

130

Правилник п дпдели  средстава за суфинансираое инвестиција у 

пшеларствп на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. 

гпдини 14

131

Правилник п дпдели  ппдстицајних средстава путем кпнкурса за 

уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг земљищта, пднпснп 

привпђеое намени ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 14

132
Правилник п дпдели средстава за пдржаваое традиципналних 

манифестација у 2017. гпдини на теритприји АП Впјвпдине 15



133

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за 

реализацију радпва на уређеоу каналске мреже у функцији 

пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта у 2017. гпдини 15

134
Правилник за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и 

рекпнструкцију ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2017. гпдину 15

135

Правилник п дпдели средстава за суфинасираое инвестиција у ппрему 

за хладоаше, мащине, ппрему за прераду уљарица и сущаре за 

арпматишнп, зашинскп и лекпвитп биље у 2017. гпдини 15

136

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за 

ппремаое ппљпшуварске службе пп прпграму защтите, уређеоа и 

кприщћеое ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 

2017. гпдини 15

137

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава за финансираое 

интензивираоа кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта кпјим 

распплажу средое ппљппривредне щкпле  - путем набавке ппреме 16

138

Измена Правилника п дпдели  средстава за суфинансираое набавке 

ппреме за навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на 

теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 16

139

Измена Правилника п дпдели  средстава за суфинансираое набавке 

кпнструкција и ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на 

теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 16

140
Правилник п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа 

средстава из бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2017.гпдину 16

141

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое трпщкпва увпђеоа и 

сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и прпизвпда са 

пзнакпм гепграфскпг ппрекла у 2017. гпдини на теритприји АП 

Впјвпдине 16

142

Измена Правилника п дпдели бесппвратних средстава за набавку 

елемената система за защтиту пд временских неппгпда на теритприји 

АП Впјвпдине за 2017. гпдину 16

143
Правилник п дпдели средстава за ппдрщку младима у руралним 

ппдрушјима на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 22

144

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција за 

прераду впћа, ппврћа (укљушујући и пешурке), грпжђа, прпизвпдоу вина 

и јаких алкпхплних пића на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 23

145

Правилник за дпделу ппдстицајних средстава за ппбпљщаое стпшарске 

прпизвпдое на ппљппривредним газдинствима и увпђеоа ЕУ 

стандарда у пбјекте у кпјима се врщи прпизвпдоа и прерада меса и 

млека у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 26

146

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за реализацију 

прпграмских активнпсти удружеоа грађана у 2017. гпдини на 

теритприји АП Впјвпдине шија је делатнпст у вези са ппљппривреднпм 

прпизвпдопм 27

147

Измена Правилника за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва 

увпђеоа и сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и 

прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла у 2017. гпдини на 

теритприји АП Впјвпдине 31

148

Измена Правилника п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма 

кприщћеоа средстава из бучетскпг фпнда за защтиту щуме АП 

Впјвпдине за 2017. гпдину 32

149
Правилник п расппдели средстава из бучетскпг фпнда за развпј лпвства 

АП Впјвпдине за 2017. гпдину 34



150

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за 

суфинансираое реализације активнпсти кпд ппступка кпмасације 34

151

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у 

пшеларствп на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. 

гпдини 34

152
Правилник за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских 

фарми у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 35

153

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке кпнструкција 

и ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји 

АП Впјвпдине у 2017. гпдини 35

154
Измена Правилника за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и 

рекпнструкцију ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2017.гпдину 37

155

Други Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у 

ппрему за хладоаше, мащине, ппрему за прераду уљарица и сущаре за 

арпматишнп, зашинскп и лекпвитп биље у 2017.гпдини 37

156

Други Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке 

ппреме за навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на 

теритприји АП Впјвпдинe у 2017. гпдини 37

157

Правилник за дпделу бесппвратних средстава у ппљппривреднпј 

делатнпсти кпју пбављају спцијалне, наушнпистраживашке и казненп-

ппправне устанпве 37

158

Правилник за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва кпнтрпле и 

сертификације прганске прпизвпдое у 2017. гпдини на теритприји АП 

Впјвпдине 39

159

Измена Правилника за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција 

за прераду впћа, ппврћа (укљушујући и пешурке), грпжђа, прпизвпдоу 

вина и јаких алкпхплних пића на теритприји АП Впјвпдине у 2017. 

гпдини 40

160

Измена Правилника п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма 

кприщћеоа средстава из бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 

2017. гпдину 41

161

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за ппдизаое нивпа 

ефикаснпсти прптивградне защтите на теритприји Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. гпдини 53

162

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке 

ппљппривредне механизације на теритприји АП Впјвпдине у 2017. 

гпдини 54

163

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за реализацију активнпсти 

унапређиваоа квалитета меса у стпшарству у АП Впјвпдини у 2017. 

гпдини 55

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

164

Правилник п дпдели  средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

ппљппривреду и туризам за реализацију Ппкрајинскпг акципнпг плана 

заппщљаваоа у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за 2017. гпдину 21

165

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое 

трпщкпва набавке мащина или ппреме или спфтвера или издатака за 

стицаое нематеријалне импвине у 2017. гпдини 21

166

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое 

трпщкпва набавке репрпматеријала у 2017. гпдини 21



167

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју делатнпст 

пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва 

набавке репрпматеријала у 2017. гпдини 37

168

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју делатнпст 

пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва 

набавке мащина, ппреме или спфтвера у 2017. гпдини 37

169

Правилник п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана са 

теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјеката 

пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. гпдини 37

170

Правилник п дпдели бесппвратних средстава лпкалним сампуправама 

са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за суфинансираое 

прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 37

171

Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима са 

теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за суфинансираое 

трпщкпва прганизпваоа кпнгреса у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 

2017. гпдини 43

172

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое 

трпщкпва наступа привредних субјеката са теритприје Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, на сајмпвима у Еврппи и међунарпдним 

сајмпвима у Републици Србији 43

173

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое 

трпщкпва прганизације регипналних међунарпдних сајамских 

манифестација у АП Впјвпдини 43

174

Правилник п дпдели средстава за субвенципнисаое предузетника, 

микрп и малих правних лица пд интереса за развпј и ревитализацију 

ппслпва кпји се сматрају уметнишким и старим занатима, пднпснп 

ппслпвима дпмаће радинпсти у 2017. гпдини 43

175

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за субвенципнисаое 

трпщкпва кластер прганизација за реализацију прпјеката пд знашаја за 

привредни развпј АП Впјвпдине у 2017. гпдини 43

176
Правилник п дпдели бесппвратних средстава ппслпвним инкубатприма 

на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 43

177

Правилник п дпдели бесппвратниих средстава привредним субјектима 

за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг 

пптенцијала АП Впјвпдине у 2017. гпдини 45

178

Правилник п измени Правилника п дпдели бесппвратних средстава 

удружеоима грађана са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за 

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 46

179

Правилник п измени Правилника п дпдели бесппвратних средстава 

микрп и малим привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју 

делатнпст пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое 

трпщкпва набавке мащина, ппреме или спфтвера у 2017. гпдини 46

180

Правилник п дпдели бесппвратних средстава непрпфитним 

институцијама/удружеоима грађана са теритприје Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдиине, за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј 

туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине-за ппмпћ 

маркетинщким активнпстима за манифестације пд међунарпднпг и 

изузетнпг знашаја на теритприји АП Впјвпдине 50



181

Правилник за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама 

са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката из пбласти 

електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 2017. гпдину 51

182
Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за 

дппринпс развпју спцијалне екпнпмије АП Впјвпдине у 2017. гпдини 51

183

Правилник п изменама и дппунама правилника п дпдели бесппвратних 

средстава за суфинансираое трпщкпва прганизације регипналних 

међунарпдних сајамских манифестација у АП Впјвпдини 51

184

Правилник п дппунама Правилника п дпдели бесппвратних средстава 

непрпфитним институцијама/удружеоима грађана са теритприје 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјекта пд знашаја за 

развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине – за 

ппмпћ маркетинщким активнпстима за манифестације пд међунарпднпг 

и изузетнпг знашаја пдржане на теритприји АП Впјвпдине 52

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИПНАЛНИ РАЗВПЈ, 

МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ЛПКАЛНУ САМПУПРАВУ

185

Правилник п ппнащаоу заппслених у спрешаваоу сукпба интереса у 

Ппкрајинскпм секретаријату за регипнални развпј, међурегипналну 

сарадоу и лпкалну сампуправу 51

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, 

ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА

186

Правилник п ближим услпвима, критеријумима, нашину и ппступку 

пствариваоа права на суфинансираое трпщкпва за бипмедицински 

пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и свакп нареднп дете 3

187

Правилник п ппступку и критеријумима за дпделу средстава 

Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију у 

равнпправнпст пплпва удружеоима грађана за пбласт спцијалне 

защтите и защтите лица са инвалидитетпм, бпрашкп-инвалидске 

защтите, друщтвене бриге п деци и пппуларизације прпнаталитетне 

пплитике у 2017. гпдини 28

188 ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

189

Правилник п услпвима и нашину дпделе бучетских средстава за 

финансираое пптреба и интереса младих на теритприји Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 3

190
Правилник п пдпбраваоу и финансираоу прпграма кпјима се пстваруку 

пптребе и интереси грађанау пбласти сппрта у АП Впјвпдини 5

191

Правилник п ближим услпвима и критеријумима за стипендираое 

сппртиста, усаврщаваое сппртских струшоака и награђиваое за 

ппстигнуте сппртске резултате сппртиста и сппртских струшоака у АП 

Впјвпдини 5

192
Правилник п категпризацији ппкрајинских сппртских савеза пд знашаја 

за АП Впјвпдину 5

193

Правилник п изменама и дппунама Правилника п ближим услпвима и 

критеријумима за стипендираое сппртиста, усаврщаваое сппртских 

струшоака и награђиваое за ппстигнуте сппртске резултате сппртиста и 

сппртских струшоака у АП Впјвпдини 21

194

Правилник п изменама и дппунама Правилника п пдпбраваоу и 

финансираоу прпграма кпјима се пстварују пптребе и интереси грађана 

у пбласти сппрта у АП Впјвпдини 23



195

Правилник п изменама и дппунама Правилника п пдпбраваоу и 

финансираоу прпграма кпјима се пстварују пптребе и интереси грађана 

у пбласти сппрта у АП Впјвпдини 25
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

196 Одлука п ступаоу на кприщћеое делпва рибарскпг ппдрушја 6

197
Одлука п уступаоу на кприщћеое делпва рибарских ппдрушја на 

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 32

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

198
План ппступнпг увпђеоа рпднп пдгпвпрнпг бучетираоа за кприснике 

бучетских средстава Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину 16

199

Измене и дппуне плана ппступнпг увпђеоа рпднп пдгпвпрнпг 

бучетираоа за кприснике бучетских средстава Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине за 2018. гпдину 53

АДВПКАТСКА КПМПРА ВПЈВПДИНЕ

200 Измене и дппуне Статута Адвпкатске кпмпре Впјвпдине 50

АРБИТРАЖА ЗА СППРНА ПИТАОА У ПРИМЕНИ КПЛЕКТИВНПГ 

УГПВПРА ЗА ПРГАНЕ АПВ

201
Одлука Арбитраже за сппрна питаоа у примени Кплективнпг угпвпра за 

пргане Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 51

ЈП „НАЦИПНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГПРА“

202

Одлука да се не приступи изради стратещке прпцене утицаја на живптну 

средину Прпграма управљаоа на делпвима рибарскпг ппдрушја „Срем“ 

рибплпвне впде АК „Враоащ“, Гајићева бара, канал Галпвица и канал 

Јаршина за перипд 2017-2026. гпдина 48

ПДБПР ЗА ДПДЕЛУ ПРИЗНАОА „ДР ЂПРЂЕ НАТПШЕВИЋ“

203 Ппслпвник Одбпра за дпделу признаоа „др Ђпрђе Натпщевић“ 39

УСТАВНИ СУД

204 Одлука Уставнпг суда брпј: IУп-314/2015 са издвпјеним мищљеоем 27

СКУПШТИНА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

205
Одлука п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 10

206
Одлука п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 10

207
Одлука п престанку мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 10

208
Рещеое п прпдужеоу статуса врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 12

209
Рещеое п прпдужеоу статуса врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 12

210
Одлука п пптврђиваоу мандата ппсланика у Скупщтину Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 18

211
Одлука п разрещеоу  заменика ппкрајинскпг секретара за енергетику, 

грађевинарствп и сапбраћај 18

212
Одлука п избпру заменика ппкрајинскпг секретара за енергетику, 

грађевинарствп и сапбраћај 18

213 Одлука п разрещеоу шлана Савета Универзитета у Нпвпм Саду 18

214 Одлука п разрещеоу шлана Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 18

ПОСЕБНИ ДЕО



215 Одлука п разрещеоу шлана Савета Педагпщкпг факултета у Спмбпру 18

216
Одлука п изменама и дппунама Одлуке п избпру председника и 

шланпва пдбпра Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впjвпдине 18

217
Одлука п избпру заменика Ппкрајинскпг защтитника грађана-

пмбудсмана за равнпправнпст пплпва 29

218
Одлука п избпру заменика Ппкрајинскпг защтитника грађана-

пмбудсмана за права детета 29

219 Одлука п разрещеоу шланпва Савета Универзитета у Нпвпм Саду 29

220 Одлука п именпваоу шланпва Савета Универзитета у Нпвпм Саду 29

221
Одлука п престанку мандата заменика Ппкрајинскпг защтитиника 

грађана – пмбудсмана за защтиту права наципналних маоина 39

222
Одлука п престанку функције заменика ппкрајинскпг секретара за 

финансије 39

223 Одлука п избпру заменика ппкрајинскпг секретара за финансије 39

224
Одлука п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда за пружаое 

ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2016. гпдину 39

225
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Филпзпфскпг факултета у Нпвпм 

Саду 39

226
Одлука п именпваоу шланпва Савета Филпзпфскпг факултета у Нпвпм 

Саду 39

227 Одлука п разрещеоу шланпва Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 39

228 Одлука п именпваоу шланпва Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 39

229
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Прирпднп-математишкпг факултета 

у Нпвпм Саду 39

230
Одлука п именпваоу шланпва Савета Прирпднп-математишкпг факултета 

у Нпвпм Саду 39

231
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Факултета сппрта и физишкпг 

васпитаоа у Нпвпм Саду 39

232
Одлука п именпваоу шланпва Савета Факултета сппрта и физишкпг 

васпитаоа у Нпвпм Саду 39

233
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Факултета технишких наука у 

Нпвпм Саду 39

234
Одлука п именпваоу шланпва Савета Факултета технишких наука у 

Нпвпм Саду 39

235 Одлука п разрещеоу шланпва Савета Екпнпмскпг факултета у Субптици 39

236 Одлука п именпваоу шланпва Савета Екпнпмскпг факултета у Субптици 39

237
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Грађевинскпг факултета у 

Субптици 39

238
Одлука п именпваоу шланпва Савета Грађевинскпг факултета у 

Субптици 39

239
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Технишкпг факултета „Михајлп 

Пупин“  у Зреоанину 39

240
Одлука п именпваоу шланпва Савета Технишкпг факултета „Михајлп 

Пупин“  у Зреоанину 39

241
Одлука п дппунама Одлуке п избпру председника и шланпва пдбпра 

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 39

242
Одлука п престанку функције заменика генералнпг секретара Скупщтине 

АП Впјвпдине 46

243
Одлука п именпваоу заменика генералнпг секретара Скупщтине АП 

Впјвпдине 46



244
Одлука п избпру заменика Ппкрајинскпг защтитника грађана - 

пмбудсмана за права наципналних маоина 46

245
Одлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Педагпщкпг завпда Впјвпдине 46

246
Одлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Педагпщкпг завпда Впјвпдине 46

247
Одлука п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва у Нпвпм Саду 51

248
Одлука п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва у Нпвпм Саду 51

249
Одлука п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва у Нпвпм Саду 51

250
Одлука п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за равнпправнпст пплпва у Нпвпм Саду 51

251
Одлука п разрещеоу шлана Савета Факултета технишких наука у Нпвпм 

Саду 51

252
Одлука п именпваоу шлана Савета Факултета технишких наука у Нпвпм 

Саду 51

253

Одлука п пнгажпваоу ревизпра за пбављаое екстерне ревизије 

заврщнпг рашуна бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 57

254
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Медицинскпг факултета у Нпвпм 

Саду 57

255
Одлука п именпваоу шланпва Савета Медицинскпг факултета у Нпвпм 

Саду 57

256
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Ппљппривреднпг факултета у 

Нпвпм Саду 57

257
Одлука п именпваоу шланпва Савета Ппљппривреднпг факултета у 

Нпвпм Саду 57

258
Одлука п разрещеоу шланпва Савета Технплпщкпг факултета у Нпвпм 

Саду 57

259
Одлука п именпваоу шланпва Савета Технплпщкпг факултета у Нпвпм 

Саду 57

260 Одлука п разрещеоу шланпва Савета Педагпщкпг факултета у Спмбпру 57

261 Одлука п именпваоу шланпва Савета Педагпщкпг факултета у Спмбпру 57

ППКРАЈИНСКА ВЛАДА 

262
Рещеое п  даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа ЈП 

„Впјвпдинащуме“ за 2017. гпдину 1

263
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа ЈВП 

„Впде Впјвпдине“, Нпви Сад, за 2017. гпдину 1

264
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг фпнда 

за развпј ппљппривреде за 2017. гпдину 1

265
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг фпнда за 

развпј ппљппривреде за 2017. гпдину 1

266

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за ппдрщку 

инвестиција у Впјвпдини „Vojvodina Investment Promotion - VIP“ за 2017. 

гпдину 1

267
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое 

ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2017. гпдину 1

268
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Гаранцијскпг фпнда 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 1

269
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке 

прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 1

270
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Педагпщкпг завпда 

Впјвпдине 1



271
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Канцеларије за 

инклузију Рпма за 2017. гпдину 1

272

Рещеое п да даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм рада 

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, 

Нпви Сад, за 2017. гпдину 1

273
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг завпда за 

спцијалну защтиту за 2017. гпдину 1

274
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Центра за ппрпдишни 

смещтај и усвпјеое Нпви Сад за 2017. гпдину 1

275
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Инфпрматишкпг центра 

за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2017. гпдину 1

276

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки 

центар“ у Паншеву 1

277

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки центар“ 

у Паншеву 1

278

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки 

центар“ у Паншеву 1

279

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Устанпве за смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки центар“ 

у Паншеву 1

280

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Дпма за децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ 

у Паншеву 1

281
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ у Паншеву 1

282

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Дпма за децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ 

у Паншеву 1

283
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

за децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ у Паншеву 1

284
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Герпнтплпщкпг центра у Врщцу 1

285
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врщцу 1

286
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Герпнтплпщкпг центра у Врщцу 1

287
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врщцу 1

288

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Специјалне бплнице за психијатријске бплести „Др Славпљуб 

Бакалпвић“ Врщац 1

289

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за психијатријске бплести „Др Славпљуб 

Бакалпвић“ Врщац 1

290
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Завпда за трансфузију крви Впјвпдине 1

291
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за трансфузију крви Впјвпдине 1

292
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 1

293
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 1



294
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 1

295
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 1

296
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице 

Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица 1

297
Рещеое п именпваоу директпра Опщте бплнице Сремска Митрпвица, 

Сремска Митрпвица 1

298

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг 

предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое 

„Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад за 2017. гпдину 2

299

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник услуга Јавнпг предузећа за 

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за 

урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад за 2017. гпдину 2

300
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда „Еврппски 

ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине  за 2017. гпдину 2

301
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда „Еврппски 

ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине  за 2017. гпдину 2

302
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Гаранцијскпг фпнда 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 2

303
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Устанпве – Центра за 

привреднп – технплпщки развпј Впјвпдине за 2017. гпдину 2

304
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм защтите прирпдних дпбара 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2017. гпдину 2

305
Рещеое п разрещеоу дужнпсти Управнпг пдбпра Музеја Впјвпдине у 

Нпвпм Саду 2

306 Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду 2

307
Рещеое п разрещеоу дужнпсти Надзпрнпг пдбпра Музеја Впјвпдине у 

Нпвпм Саду 2

308
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Музеја Впјвпдине у Нпвпм 

Саду 2

309
Рещеое п престанку дужнпсти директпрке Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 2

310
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 2

311
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Специјалне 

бплнице за психијатријске бплести „Свети Врашеви“, Нпви Кнежевац 2

312
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“, Нпви Кнежевац 2

313
Рещеое п ппстављеоу за заменика правпбранипца Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 3

314

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији радних места Устанпве – Центра за привреднп – 

технплпщки развпј Впјвпдине 3

315
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 3



316

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Едукативнпг центра за пбуку у прпфесипналним и радним 

вещтинама у Нпвпм Саду 3

317

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Едукативнпг центра за пбуку у прпфесипналним и радним 

вещтинама у Нпвпм Саду 3

318
Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 3

319
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 3

320
Рещеое п разрещеоу Управнпг пдбпра Завпда за културу впјвпђанских 

Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 3

321
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Завпда за културу впјвпђанских 

Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 3

322

Рещеое п разрещеоу  председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за психијатријске бплести „Др Славпљуб 

Бакалпвић“ Врщац 3

323

Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за психијатријске бплести „Др Славпљуб 

Бакалпвић“ Врщац 3

324
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-1 3

325
Исправка Рещеоа п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Фпнда „Еврппски 

ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 4

326 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 5

327
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник дрвних спртимената кпд 

паоа 5

328
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник накнаде за кприщћеое 

щумских камипнских путева 5

329
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник дрвних спртимената и 

псталпг дрвета за пгрев 5

330
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник угпвпра, истпвара и превпза 

дрвних спртимената 5

331
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник улпвљене дивљаши и услуга 

у лпву у лпвнпј 2017/18 гпдини 5

332 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник услуга щумске механизације 5

333
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг 

завпда за сппрт и медицину сппрта за 2017. гпдину 5

334
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Педагпщкпг завпда 

Впјвпдине за 2017. гпдину 5

335
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Туристишке 

прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 5

336
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Канцеларије за 

инклузију Рпма за 2017. гпдину 5

337
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Едукативнпг центра 

за пбуке и прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад 5

338
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Инфпрматишкпг 

центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2017. гпдину 5



339
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Завпда за защтиту 

сппменика културе у Паншеву 5

340
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Завпда за 

защтиту сппменика културе у Паншеву 5

341
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Средопщкплскпг дпма у 

Нпвпм Саду 5

342
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Средопщкплскпг дпма у 

Нпвпм Саду 5

343
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра  Завпда за 

защтиту сппменика културе у Паншеву 5

344
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра  Завпда за защтиту 

сппменика културе у Паншеву 5

345
 Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра  Завпда за 

защтиту сппменика културе у Паншеву 5

346
Рещеое п именпваоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра  Завпда за 

защтиту сппменика културе у Паншеву 5

347
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председнице Управнпг пдбпра 

Нарпднпг ппзприщта – Népszinház – Narodnog kazališta у Субптици 5

348
Рещеое п именпваоу председнице Управнпг пдбпра Нарпднпг 

ппзприщта – Népszinház – Narodnog kazališta у Субптици 5

349
Рещеое п пбразпваоу струшне кпмисије за даваое мищљеоа за дпделу 

сплидарне ппмпћи 6

350
Рещеое п нпминалнпм изнпсу нпвшане ппмпћи ппрпдици у кпјпј се 

рпди треће дете за 2017. гпдину 6

351
Рещеое п разрещеоу дужнпсти правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине 6

352
Рещеое п ппстављеоу за правпбранипца Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине 6

353
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва  Савета Ппкрајинскпг 

фпнда за развпј ппљппривреде 6

354
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва  Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде 6

355
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад 6

356
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад 6

357
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта, Нпви Сад 6

358
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта, Нпви Сад 6

359
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију 6

360
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију 6

361
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље 

Зреоанин 6

362
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп 

здравље Зреоанин 6

363
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врщац, Врщац 6

364
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врщац, Врщац 6

365
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врщац, Врщац 6



366
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врщац, Врщац 6

367

Исправка Рещеоа п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Института за кардипваскуларне бплести Впјвпдине брпј: 022-

854/2016 6

368

Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – 

наципналне заједнице 7

369
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут ЈП „Впјвпдинащуме“, 

Петрпварадин 7

370
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг 

завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2017. гпдину 7

371
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Студентскпг центра „Нпви Сад“ у Нпвпм Саду 7

372
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Студентскпг центра „Нпви Сад“ у Нпвпм Саду 7

373
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 7

374
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 7

375
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Русанда“, Меленци 7

376
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Русанда“, Меленци 7

377
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин 7

378
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин 7

379

Рещеое п даваоу сагласнпсти Дпму ушеника средоих щкпла „Никпла 

Впјвпдић“ из Кикинде, за пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији 

пснпвне делатнпсти 7

380
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла „Никпла Впјвпдић“ у Кикинди 7

381
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла „Никпла Впјвпдић“ у Кикинди 7

382
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Зреоанин 7

383
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Зреоанин 7

384
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-2 7

385

Рещеое п утврђиваоу нпминалнпг изнпса суфинансираоа трпщкпва за 

бипмедицински пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и свакп 

нареднп дете за 2017. гпдину 9

386
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Центра за 

ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад за 2017. гпдину 9

387
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 9

388
Рещеое п разрещеоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

389
Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

390
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппзприщнпг музеја 

Впјвпдине у Нпвпм Саду 9



391
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Ппзприщнпг музеја 

Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

392
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

393
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

394
 Рещеое п разрещеоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

395
Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине у Нпвпм Саду 9

396
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Издавашкпг завпда „Фпрум“-

Forum Kӧnyvkiadó Intézet   у Нпвпм Саду 9

397
Рещеое п именпваоу директпра Издавашкпг завпда „Фпрум“-Forum 

Kӧnyvkiadó Intézet у Нпвпм  Саду 9

398

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за културу впјвпђанских Слпвака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 

у Нпвпм Саду 9

399

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за културу впјвпђанских   Слпвака-Ústav pre kultúru vojvodinských 

Slovákov у Нпвпм Саду 9

400

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда 

за културу впјвпђанских Слпвака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 

у Нпвпм Саду 9

401

Рещеое п  именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Завпда за културу впјвпђанских Слпвака-Ústav pre kultúru vojvodinských 

Slovákov у Нпвпм Саду 9

402

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за културу впјвпђанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у 

Субптици 9

403

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за културу впјвпђанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata у 

Субптици 9

404

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг  пдбпра 

Завпда за културу впјвпђанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih 

Hrvata у Субптици 9

405

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг  пдбпра 

Завпда за културу впјвпђанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih 

Hrvata у Субптици 9

406
Рещеое п разрещеоу дужнпсти заменика директпра Опщте бплнице 

Врщац, Врщац 9

407
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј  401-

130/2017-3 9

408
Рещеое п упптреби средтстава текуће бучетске резерве брпј 401-

130/2017-4 9

409
Исправка Рещеоа п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника 

средоих щкпла „Никпла Впјвпдић“ у Кикинди 10

410
Рещеое п разрещеоу директпра Фпнда за ппдрщку инвестиција у 

Впјвпдини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ 11

411
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Фпнда за ппдрщку 

инвестиција у Впјвпдини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ 11

412
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Туристишке прганизације 

Впјвпдине 11

413
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Српскпг нарпднпг 

ппзприщта за 2017. гпдину 11

414
Рещеое п даваоу сагласнпсти на прпграм рада Српскпг нарпднпг 

ппзприщта за 2017. гпдину 11



415

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм ппслпваоа Друщтва са 

пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за управљаое развпјем туристишкпг 

прпстпра „Парк Палић“, Палић, за 2017. гпдину 11

416
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Архива Впјвпдине за 

2017. гпдину 11

417
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Архива Впјвпдине за 

2017. гпдину 11

418
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Сппмен-збирке 

Павла Бељанскпг  за 2017. гпдину 11

419
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Сппмен-збирке Павла 

Бељанскпг  за 2017. гпдину 11

420
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Устанпве-Центра   за 

привреднп-технплпщки Рзвпј Впјвпдине за 2017. гпдину 11

421

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада  

Устанпве-Центра   за привреднп-технплпщки Развпј Впјвпдине за 2017. 

гпдину 11

422
Рещеое п престанку дужнпсти директпрке Клинике за стпматплпгију 

Впјвпдине 11

423
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Клинике за 

стпматплпгију Впјвпдине 11

424
Рещеое п разрещеоу директпра Специјалне бплнице за рехабилитацију 

„Јунакпвић“, Апатин, Апатин 11

425
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 11

426
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врщац, 

Врщац 11

427
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врщац, 

Врщац 11

428
Рещеое п разрещеоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице 

Врщац, Врщац 11

429
Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице 

Врщац, Врщац 11

430
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

плућне бплести „Др Будисав Бабић“, Бела Црква 11

431
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

плућне бплести „Др Будисав Бабић“, Бела Црква 11

432
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Кпвин“, Кпвин 11

433
Рещеое п именпваоу  шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Кпвин“, Кпвин 11

434
Рещеое п разрещеоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице 

за психијатријске бплести „Кпвин“, Кпвин 11

435
Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице 

за психијатријске бплести „Кпвин“, Кпвин 11

436
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Спмбпр 11

437
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Спмбпр 11

438
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље 

Спмбпр 11

439
Рещеое п именпваоу  шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп 

здравље Спмбпр 11

440
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла у Спмбпру 11

441
Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла у Спмбпру 11



442
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-5 11

443
Исправка Рещеоа п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Музеја 

савремене уметнпсти у Нпвпм Саду 11

444
Рещеое п престанку мандата врщипцима дужнпсти службеника на 

пплпжају 12

445 Рещеое п ппстављеоу врщилаца дужнпсти службеника на пплпжају 12

446
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра устанпве Студентски 

културни центар у Нпвпм Саду 12

447
Рещеое п именпиваоу директпра устанпве Студентски културни центар 

у Нпвпм Саду 12

448
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде за 2017. гпдину 12

449
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде за 2017. гпдину 12

450

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2017. 

гпдину 12

451

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2017. 

гпдину 12

452

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017. 

гпдину 12

453

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017. 

гпдину 12

454
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитаију „Термал“ Врдник 12

455
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитаију „Термал“ Врдник 12

456
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитаију „Термал“ Врдник 12

457
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитаију „Термал“ Врдник 12

458
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Дпма 

ушеника средоих щкпла „Ангелина Кпјић Гина“ у Зреоанину 12

459
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника 

средоих щкпла „Ангелина Кпјић Гина“ у Зреоанину 12

460
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-6 12

461
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-7 12

462
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-8 12

463
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-9 12

464

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п средопрпшнпм плану 

ппслпвне стратегије и развпја ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад за 

перипд 2017-2021 гпдине 13

465

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Дугпрпшнпм плану ппслпвне 

стратегије и развпја ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад за перипд 2017-

2026 гпдине 13



466

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Средопрпшнпм плану 

ппслпвне стратегије и развпја ЈП „Впјвпдинащуме“, Петрпварадин за 

перипд 2017-2021 гпдине 13

467

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Дугпрпшнпм плану ппслпвне 

стратегије и развпја ЈП „Впјвпдинащуме“, Петрпварадин за перипд 2017-

2026 гпдине 13

468

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун са Извещтајем п 

ппслпваоу Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и 

сертификацију за 2016. гпдину 13

469

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 13

470

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 13

471
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг 

завпда за защтиту сппменика културе у Петрпварадину 13

472
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за защтиту 

сппменика културе у Петрпварадину 13

473
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе у Петрпварадину 13

474
Рещеое п именпваоу шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда 

за защтиту сппменика културе у Петрпварадину 13

475
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине за 2017. гпдину 13

476
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Музеја савремене 

уметнпсти Впјвпдине за 2017. гпдину 13

477
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Галерије ликпвне 

уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2017. гпдину 13

478
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Галерије ликпвне 

уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2017. гпдину 13

479
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Впјвпђанскпг 

симфпнијскпг пркерстра за 2017. гпдину 13

480
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Впјвпђанскпг 

симфпнијскпг пркерстра за 2017. гпдину 13

481
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Ппзприщнпг 

музеја Впјвпдине, у Нпвпм Саду 13

482
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине, у 

Нпвпм Саду 13

483
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг 

музеја Впјвпдине, у Нпвпм Саду 13

484
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине, 

у Нпвпм Саду 13

485
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Архива 

Впјвпдине, у Нпвпм Саду 13

486 Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Архива Впјвпдине, у Нпвпм Саду 13

487
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра Архива 

Впјвпдине, у Нпвпм Саду 13

488
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Архива Впјвпдине, у Нпвпм 

Саду 13

489

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Завпда за 

културу впјвпђанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din 

Voivodina, у Зреоанину 13



490
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Завпда за културу впјвпђанских 

Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, у Зреоанину 13

491

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

културу впјвпђанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din 

Voivodina, у Зреоанину 13

492

Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, у 

Зреоанину 13

493
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпрке Градске библиптеке у 

Врщцу 13

494 Рещеое п именпваоу  директпрке Градске библиптеке у Врщцу 13

495
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Герпнтплпщкпг центра у Зреоанину 13

496
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Зреоанину 13

497
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

старе и пензипнере у Кули 13

498
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

старе и пензипнере у Кули 13

499
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Истпријскпг 

архива у Белпј Цркви 13

500
 Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Истпријскпг архива у 

Белпј Цркви 13

501
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника Надзпрнпг пдбпра 

Истпријскпг архива Спмбпр 13

502
Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Истпријскпг 

архива Спмбпр 13

503
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председика и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Опщте бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 13

504
Рещеое п именпваоу председика и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 13

505
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-10 13

506
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-11 13

507
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-12 13

508
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-13 13

509
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-14 13

510
Рещеое п ппстављеоу за  заменицу правпбранипца Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 14

511
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

Впјвпдине за 2017. гпдину 14

512
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

Впјвпдине за 2017. гпдину 14

513
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Нарпднпг 

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2017. гпдину 14

514
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Нарпднпг ппзприщта – 

Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2017. гпдину 14

515
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Издавашкпг завпда 

„Фпрум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2017. гпдину 14



516
Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и  Прпграм рада Издавашкпг 

завпда „Фпрум“ – Forum Könyvkiadó Intézet Újvidék за 2017. гпдину 14

517

Рещеое п именпваоу председика и шланпва Управнпг пдбпра 

Едукативнпг центра за пбуку у прпфесипналним и радним вещтинама, 

Нпви Сад 14

518
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Едукативнпг центра за пбуку у 

прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад 14

519
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп 

здравље Зреоанин 14

520
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље 

Зреоанин 14

521
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг центра у 

Врщцу 14

522
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг 

центра у Врщцу 14

523

Рещеое п разрещеоу Управнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда за 

защтиту сппменика културе – устанпве културе пд наципналнпг знашаја у 

Субптици 14

524

Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда за 

защтиту сппменика културе – устанпве културе пд наципналнпг знашаја у 

Субптици 14

525

Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда за 

защтиту сппменика културе - устанпве пд наципналнпг знашаја у 

Субптици 14

526

Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда за 

защтиту сппменика културе - устанпве пд наципналнпг знашаја у 

Субптици 14

527
Рещеое п разрещеоу Управнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла 

Бељанскпг у Нпвпм Саду 14

528
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла 

Бељанскпг у Нпвпм Саду 14

529
Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла 

Бељанскпг у Нпвпм Саду 14

530
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла 

Бељанскпг у Нпвпм Саду 14

531
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва  Управнпг пдбпра Галерије 

ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића у Нпвпм Саду 14

532
Рещеое п именпваоу  Управнпг пдбпра Галерије ликпвне уметнпсти 

ппклпн збирке Рајка Мамузића у Нпвпм Саду 14

533
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва  Надзпрнпг пдбпра Галерије 

ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића у Нпвпм Саду 14

534
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Галерије ликпвне уметнпсти 

ппклпн збирке Рајка Мамузића у Нпвпм Саду 14

535
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Фпнда за 

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима      15

536
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Фпнда за 

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима      15

537
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг 

завпда за защтиту сппменика културе за 2017. гпдину 15

538
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг завпда за 

защтиту сппменика културе за 2017. гпдину 15

539
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппзприщнпг музеја 

Впјвпдине за 2017. гпдину 15



540
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппзприщнпг музеја 

Впјвпдине за 2017. гпдину 15

541

Рещеоеп даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

впјвпђанских Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2017. 

гпдину 15

542

Рещеоеп даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

впјвпђанских Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2017. 

гпдину 15

543
Рещеое п разрещеоу дужнпсти дужнпсти директпрке Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци 15

544
Рещеое п именпваоу за врщипца  дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци 15

545
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Јавнпг 

впдппривреднпг предузећа „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 15

546
Рещеое п именпваоу за шлана Надзпрнпг пдбпра Јавнпг 

впдппривреднпг предузећа „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 15

547
Рещеое п разрещеоу Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 15

548
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 15

549
Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 15

550
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

психијатријске бплести „Свети Врашеви“ Нпви Кнежевац 15

551
Рещеое п разрещеоу Управнпг пдбпра Завпда за антирабишну защтиту 

– Пастерпв завпд, Нпви Сад 15

552
Рещеое п именпваоу Управнпг пдбпра Завпда за антирабишну защтиту 

– Пастерпв завпд, Нпви Сад 15

553
Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Завпда за антирабишну защтиту 

– Пастерпв завпд, Нпви Сад 15

554
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Завпда за антирабишну 

защтиту – Пастерпв завпд, Нпви Сад 15

555
Рещеое п разрещеоу Надзпрнпг пдбпра Клинике за стпматплпгију 

Впјвпдине 15

556
Рещеое п именпваоу Надзпрнпг пдбпра Клинике за стпматплпгију 

Впјвпдине 15

557
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра у 

Кикинди 15

558
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра у 

Кикинди 15

559
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-

928/2017-1 15

560
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-15 15

561
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-16 15

562
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-17 15

563
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-18 15

564
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-19 15

565
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-20 15

566
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији ппслпва у Туристишкпј прганизацији Впјвпдине 16



567
Рещеое п престанку мандата директпра Архива Впјвпдине у Нпвпм 

Саду 16

568
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Архива Впјвпдине у 

Нпвпм Саду 16

569 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Музеја Впјвпдине, Нпви Сад 16

570

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п псмим изменама 

Правилника п унутращопј прганизацији и систематизацији ппслпва и 

радних задатака Герпнтплпщкпг центра Башка Паланка 16

571
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице 

Врщац, Врщац 16

572
Рещеое п упптреби средства текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-21 16

573
Рещеое п престанку дужнпсти директпрке Специјалне бплнице за 

реуматске бплести Нпви Сад 17

574
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за реуматске бплести Нпви Сад 17

575
Рещеое п разрещеоу дужнпсти заменика директпра Опщте бплнице 

„Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр 17

576
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за пружаое 

ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеим лицима за 2017. гпдину 17

577

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Извещтај п ппслпваоу и Заврщни 

рашун Едукативнпг центра за пбуке и прпфесипналним  и радним 

вещтинама, Нпви Сад 17

578

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу 

впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2016. 

гпдину 17

579
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу 

впјвпђанских Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina 17

580
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу 

впјвпђанских Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 17

581
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут  Герпнтплпщкпг центра у 

Кикинди 17

582
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут  Герпнтплпщкпг центра у 

Зреоанину 17

583
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Музеја Впјвпдине за 

2017. гпдину 17

584
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Музеја Впјвпдине за 

2017. гпдину 17

585

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2017. 

гпдину 17

586

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2017. 

гпдину 17

587
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-

928/2017-2 17

588
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 18

589
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 18

590
Рещеое п разрещеоу дужнпсти  председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Наушнпг института за прехрамбене технплпгије, Нпви Сад 18



591
Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Управнпг пдбпра Наушнпг 

института за прехрамбене технплпгије, Нпви Сад 18

592

Рещеое п разрещеоу дужнпсти  председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Истраживашкп - развпјнпг института за низијскп щумарствп и 

живптну средину, Нпви Сад 18

593

Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Истраживашкп - развпјнпг института за низијскп щумарствп и живптну 

средину, Нпви Сад 18

594
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта из Нпвпг Сада 18

595
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта из Нпвпг Сада 18

596
Исправка Рещеоа п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Галерије 

ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића у Нпвпм Саду 18

597

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама и дппунама 

Правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва и радних места у 

Музеју Впјвпдине 19

598
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Опщте 

бплнице Кикинда, Кикинда 19

599 Рещеое п именпваоу за директпра Опщте бплнице Кикинда, Кикинда 19

600
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Студентскпг центра 

„Субптица“ у Субптици 19

601
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Студентскпг 

центра „Субптица“ у Субптици 19

602
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-22 19

603
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Центра за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад, за 2017. гпдину 20

604

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу 

впјвпђанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 

2017. гпдину 20

605

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу 

впјвпђанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 

2017. гпдину 20

606
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Впјвпђанскпг симфпнијскпг пркестра за 2017. гпдину 20

607
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Истпријскпг архива у Белпј 

Цркви 20

608
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-23 20

609
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-26 20

610
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-25 20

611
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-24 20

612

Рещеое п престанку мандата врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне 

маоине  - наципналне заједнице 21

613

Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине  - 

наципналне заједнице 21

614
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Галерије ликпвне уметнпсти 

ппклпн збирке Рајјка Мамузића у Нпвпм Саду 21



615
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Галерије 

ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајјка Мамузића у Нпвпм Саду 21

616
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији ппслпва у Завпду за културу Впјвпдине, Нпви Сад 21

617
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Канцеларије за 

инклузију Рпма за 2016. гпдину 21

618
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измену Прпграма рада Нарпднпг 

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2017. гпдину 21

619
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-27 21

620
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-28 21

621
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијске извещтаје Гаранцијскпг 

фпнда Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину 22

622
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за урбанизам и защтиту живптне средине 22

623
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Фпнда за 

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 22

624
Рещеое п именпваоу за  директпра Фпнда за пружаое ппмпћи 

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 22

625
Рещеое п престанку дужнпсти  врщипца дужнпсти директпра Завпда за 

културу впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх 22

626
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Завпда за 

културу впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх 22

627
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-29 22

628
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Градске библиптеке у Нпвпм 

Саду 23

629 Рещеое п именпваоу директпра Градске библиптеке у Нпвпм Саду 23

630
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 23

631
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 23

632

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Дугпрпшни план ппслпвне стратегије и 

развпја Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и 

прпјектпваое „Завпд за урбанизам Впјвпдине“, Нпви Сад, за перипд пд 

2017. дп 2027. гпдине 23

633

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Средопрпшни план ппслпвне 

стратегије и развпја Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп 

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

за перипд пд 2017. дп 2021. гпдине 23

634
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда „Еврппски 

ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину 23

635

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски извещтај Фпнда за 

ппдрщку инвестиција у Впјвпдини „Vojvodina Investment Promotion-VIP“ 

за 2016. гпдину 23

636
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Педагпщкпг завпда 

Впјвпдине за 2016. гпдину 23



637
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Завпда за културу Впјвпдине, 

Нпви Сад 23

638

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији радних места Дпма за децу и пмладину без 

рпдитељскпг стараоа „Сппменак“ Паншевп 23

639
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и 

систематизацији ппслпва Дпма за старе и пензипнере у Мплу 23

640
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и 

систематизацији ппслпва Дпма „Ветерник“ у Ветернику 23

641
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-30 23

642
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Института 

за плућне бплести Впјвпдине, 25

643
Рещеое п именпваоу директпра Института за плућне бплести 

Впјвпдине, 25

644
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Бешеј“ у Бешеју 25

645
Рещеое п именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Бешеј“ у Бешеју 25

646
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра 

„Бешеј“ у Бешеју 25

647
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра 

„Бешеј“ у Бешеју 25

648
Рещеое п престанку мандата врщилаца дужнпсти службеника на 

пплпжају 26

649 Рещеое п ппстављеоу врщилаца дужнпсти службеника на пплпжају 26

650
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун и Финансијски резултат 

Завпда за културу Впјвпдине за 2016. гпдину 26

651

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Издавашкпг завпда 

„Фпрум”-Forum Könyvkiadó Intézet за перипд пд 1. јануара дп 31. 

децембра 2016. гпдине 26

652
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2017. гпдину 26

653

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п измени Правилника п 

унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у  

Педагпщкпм завпду Впјвпдине 26

654
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п измени Статута Завпда за 

јавнп здравље Зреоанин 27

655

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Устанпве – Центра за 

привреднп – технплпщки развпј Впјвпдине, за перипд јануар – 

децембар 2016. гпдине 27

656
Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за здравствп 27

657
Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст 27

658
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Инстинтута 

за пнкплпгију Впјвпдине 27

659 Рещеое п именпваоу директпра Института за пнкплпгију Впјвпдине 27

660
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из Субптице 27

661
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из Субптице 27



662
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице 

Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица 27

663
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Сремска 

Митрпвица, Сремска Митрпвица 27

664

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

културу впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u 

Subotici 27

665
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici 27

666
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Нарпднпг 

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszinház u Субптици 27

667
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Нарпднпг ппзприщта – 

Narodnog kazališta – Népszinház u Субптици 27

668

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шланпва Управнпг пдбпра Завпда за 

културу Впјвпђанских Русина – Завпд за културу  впйвпдянских Руснацпх 

из Нпвпг Сада 27

669

Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Завпда за културу 

Впјвпђанских Русина – Завпд за културу  впйвпдянских Руснацпх из 

Нпвпг Сада 27

670

Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Института БипСенс – истраживашкп развпјни институт за 

инфпрмаципне технплпгије бипсистема, Нпви Сад 27

671

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Института БипСенс – истраживашкп развпјни институт за инфпрмаципне 

технплпгије бипсистема, Нпви Сад 27

672
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Опщте бплнице „Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр, Спмбпр 27

673
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр, Спмбпр 27

674
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Опщте бплнице „Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр, Спмбпр 27

675
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр, Спмбпр 27

676
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту приирпде, Нпви Сад 27

677
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту приирпде, Нпви Сад 27

678
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-31 27

679
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-33 27

680
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-34 27

681

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији 

и систематизацији радних места Ппкрајинскпг завпда за спцијалну 

защтиту 28

682
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј. 401-

130/2017-35 28

683
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј. 401-

130/2017-36 28

684
Рещеое п упптреби средстава сталне бучетске резерве брпј. 401-

3424/2017-1 28

685
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп, брпј: 401-130/2017-37 30



686
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп, брпј: 401-130/2017-38 30

687
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп, брпј: 401-130/2017-39 30

688
Рещеое п даваоу сагласнпсти на заврщни рашун Туристишке 

прганизације Впјвпдине за 2016. гпдину 30

689
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Института за јавнп 

здравље Впјвпдине 30

690
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Института за јавнп 

здравље Впјвпдине 30

691
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

„Ветерник“ у Ветернику 30

692
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

„Ветерник“ у Ветернику 30

693
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

„Ветерник“ у Ветернику 30

694
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

„Ветерник“ у Ветернику 30

695
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 30

696
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 30

697
Рещеое п разрещеоу шланице Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг 

центра „Спмбпр“ у Спмбпру 30

698
Рещеое п именпваоу шланице Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг 

центра „Спмбпр“ у Спмбпру 30

699
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за финансије 31

700
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти директпра Службе за 

бучетску инспекцију Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 31

701
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Клинике 

за стпматплпгију Впјвпдине 31

702
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Клинике 

за стпматплпгију Впјвпдине 31

703
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Клинике за стпматплпгију Впјвпдине 31

704
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Клинике за стпматплпгију Впјвпдине 31

705
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг 

центра у Кикинди 31

706 Рещеое п именпваоу  директпра Герпнтплпщкпг центра у Кикинди 31

707

Рещеое п даваоу сагласнпсти на II Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 32

708

Рещеое п даваоу сагласнпсти на II Измене и дппуне Прпграма рада 

Фпнда „Еврппски ппслпви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 32

709
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за 

културу Впјвпдине 32

710 Рещеое п именпваоу за директприцу Завпда за културу Впјвпдине 32

711
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп 

здравље Паншевп 32

712
Рещеое п измени и дппуни рещеоа п упптреби средстава текуће 

бучетске резерве брпј: 401-130/2017-14 32



713
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за културу 

впјвпђанских Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 33

714
Рещеое п именпваоу директпра Завпда за културу впјвпђанских 

Румуна-Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina 33

715

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 

за 2017. гпдину 33

716
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта за 2017. гпдину 33

717
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма 

ппслпваоа ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад, за 2017. гпдину 33

718
Рещеое п разрещеоу директпра Дпма за лица пметена у менталнпм 

развпју „Срце у јабуци“ Јабука 33

719
Рещеое п именпваоу директпра Дпма за лица пметена у менталнпм 

развпју „Срце у јабуци“ Јабука 33

720
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“ Меленци 33

721
Рещеое п имнепваоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“ Меленци 33

722
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“ Меленци 33

723
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“ Меленци 33

724
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Јунакпвић“ Апатин 33

725
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Јунакпвић“ Апатин 33

726
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра 

Међуппщтинскпг завпда за защтиту сппменика културе Субптица 33

727
Рещеое п именпваоу директпрке Међуппщтинскпг завпда за защтиту 

сппменика културе Субптица 33

728
Рещеое п даваоу сагласнпсти Дпму ушеника средоих щкпла Врщац, за 

пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији пснпвне делатнпсти 34

729
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2017. гпдину 34

730
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Педагпщкпг завпда Впјвпдине за 2017. гпдину 34

731
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Сппмен - збирке Павла Бељанскпг за 2017. гпдину 34

732
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграм рада 

Сппмен - збирке Павла Бељанскпг за 2017. гпдину 34

733
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграм рада Музеја 

Впјвпдине за 2017. гпдину 34

734
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Музеја Впјвпдине за 2017. гпдину 34

735
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Опщте 

бплнице Врбас, Врбас 34

736 Рещеое п именпваоу  директпра Опщте бплнице Врбас, Врбас 34

737
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-40 34

738
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Архива Впјвпдине за 2017. гпдину 35



739
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 35

740
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 35

741

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, 

Нпви Сад  за 2017. гпдину 35

742

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма 

рада Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним 

вещтинама, Нпви Сад  за 2017. гпдину 35

743
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда 

за защтиту сппменика културе, Субптица 35

744
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 35

745
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 35

746
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Дпма за 

старе и пензипнере у Мплу 35

747 Рещеое п именпваоу директпрке Дпма за старе и пензипнере у Мплу 35

748
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-42 35

749
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-41 35

750
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Завпда за културу Впјвпдине за 2017.гпдину 36

751
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Завпда за културу Впјвпдине за 2017.гпдину 36

752
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Музеја савремене уметнпсти Впјвпдине за 2017. гпдину 36

753
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Музеја савремене уметнпсти Впјвпдине за 2017. гпдину 36

754

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Галерије ликпвне уметнпсти Ппклпн збирке Рајка Мамузића за 

2017.гпдину 36

755

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Галерије ликпвне уметнпсти Ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2017. 

гпдину 36

756

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара- Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2016. 

гпдину 36

757

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу 

впјвпђанских Хрвата-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2016. 

гпдину 36

758

Рещеое п престанку мандата врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне 

маоине-наципналне заједнице 36

759

Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-

наципналне заједнице 36

760
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра 

Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у Спмбпру 36

761
Рещеое п именпваоу директпра Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“ у 

Спмбпру 36

762
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Дпма за 

старе и пензипнере у Кули 36



763 Рещеое п именпваоу директпрке Дпма за старе и пензипнере у Кули 36

764
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Башкпј Паланци 36

765
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Башкпј Паланци 36

766
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг цента у Башкпј Паланци 36

767
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Башкпј Паланци 36

768
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту 36

769
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту 36

770
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту 36

771
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту 36

772
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-43 36

773
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Канцеларије за инклузију Рпма за 2017. гпдину 37

774

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма защтите 

прирпдних дпбара Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, 

за 2017 гпдину 37

775
Рещеое п даваоу сагласнпсти за Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2017.гпдину 37

776
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти директпра 

Канцеларије за инклузију Рпма, Нпви Сад 37

777
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Канцеларије за 

инклузију Рпма, Нпви Сад 37

778
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 37

779

Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти управника Српскпг 

нарпднп ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знашаја у Нпвпм 

Саду 37

780
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти управника Српскпг нарпднп 

ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знашаја у Нпвпм Саду 37

781
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 37

782
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 37

783
Рещеое п разрещоу председнице и шланица Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 37

784
Рещеоеп именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 37

785
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј 401-130-

2017-45 37

786
Рещеое п упптреби средстава сталне бучетске резервве брпј 401-

3424/20172 37

787

Рещеое  п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Јавнпг 

предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое 

„Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 38

788

Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Јавнпг 

предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое 

„Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 38



789
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измену Финансијскпг плана Центра за 

ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад за 2017. гпдину 38

790
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне 

бплнице за рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 38

791
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Јунакпвић“, Апатин, Апатин 38

792
Рещеое п разрещеоу шланпва Савета Виспке ппслпвне щкпле 

струкпвних студија у Нпвпм Саду 38

793
Рещеое п именпваоу шланпва Савета Виспке ппслпвне щкпле 

струкпвних студија у Нпвпм Саду 38

794
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра 

Истпријскпг архива у Белпј Цркви 38

795 Рещеое п именпваоу директпрке Истпријскпг архива у Белпј Цркви 38

796
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпрке Градске библиптеке у 

Врщцу 38

797
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Градске 

библиптеке у Врщцу 38

798
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-46 38

799
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-47 38

800
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-48 38

801
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-49 38

802
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-50 38

803
Рещеое п измени рещеоа п  упптреби средстава текуће бучетске 

резерве брпј: 401-130/2017-13-1 38

804
Рещеое п измени рещеоа п  упптреби средстава текуће бучетске 

резерве брпј: 401-130/2017-23-1 38

805
Рещеое п измени и дппуни рещеоа п упптреби средстава текуће 

бучетске резерве брпј:401-130/2017-41-1 38

806

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппређиваоу 

нерасппређене дпбити за ппслпвну 2016. гпдину у Гаранцијскпм фпнду 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 39

807
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппзприщнпг музеја Впјвпдине за 2017. гпдину 39

808
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Ппзприщнпг музеја Впјвпдине за 2017. гпдину 39

809
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Издавашкпг завпда „Фпрум“-Forim Könyvkiadó Intézet  за 2017. гпдину 39

810
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Издавашкпг завпда „Фпрум“-Forim Könyvkiadó Intézet  за 2017. гпдину 39

811

Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда 

за защтиту сппменика културе Субптица-устанпве култуте пд 

наципналнпг знашаја-Községközi Műemlékvédelmi intézet Szabadka-

Országos Jelentőségű Kulturális Intézmény Szabadka-Međuopštinski zavod 

za zaštitu spomenika kulture Subotica 39



812

Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Међуппщтинскпг завпда 

за защтиту сппменика културе Субптица-устанпве култуте пд 

наципналнпг знашаја-Községközi Műemlékvédelmi intézet Szabadka-

Országos Jelentőségű Kulturális Intézmény Szabadka-Međuopštinski zavod 

za zaštitu spomenika kulture Subotica 39

813
 Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Кикинда, Кикинда 39

814
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Кикинда, Кикинда 39

815
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Кикинда, Кикинда 39

816
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Кикинда, Кикинда 39

817
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Опщте 

бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 39

818
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице 

„Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 39

819
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти заменика директпра Опщте 

бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица 39

820

Одлука п измени Одлуке п пбразпваоу Кпмисије за спрпвпђеое 

кпнкурса за избпр директпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и 

урбанистишкп планираое  и прпјектпваое „Завпд за урбанизам 

Впјвпдине“ Нпви Сад 40

821

Рещеое п даваоу пвлащћеоа за закљушиваое кплективних угпвпра кпд 

устанпва спцијалне защтите, шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина 

Впјвпдина, 40

822
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Српскпг нарпднпг ппзприщта за 2017. гпдину 40

823
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Српскпг нарпднпг ппзприщта за 2017. гпдину 40

824
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе  за 2017. гпдину 40

825
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе  за 2017. гпдину 40

826
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-51 40

827
Рещеое п именпваоу директпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа 

„Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 41

828
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпрке Ппкрајинскпг 

завпда за спцијалну защтиту 41

829
Рещеое п именпваоу  директпрке Ппкрајинскпг завпда за спцијалну 

защтиту 41

830
Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију 41

831
Рещеое п именпваоу  председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију 41

832
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпрке Герпнтплпщкпг 

центра „Нпви Сад“ у Нпвпм Саду 41

833
Рещеое п именпваоу директпрке Герпнтплпщкпг центра „Нпви Сад“ у 

Нпвпм Саду 41

834
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-52 41

835
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-53 41



836

Рещеое п именпваоу за директпра Јавнпг предузећ за прпстпрнп и 

урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам 

Впјвпдине“ Нпви Сад 42

837
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити за 2016. 

гпдину ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 42

838
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити за 2016. 

гпдину ЈП „Впјвпдинащуме“, Петрпварадин 42

839
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Измени и дппуни Ценпвника 

ванпансипнских услуга 42

840
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п дппуни Ценпвника 

кпнфекципниранпг меса дивљаши ЈП „Впјвпдинащуме“, Петрпварадин 42

841

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Изменама и дппунама 

Ценпвника улпвљене дивљаши и услуга у лпву у лпвнпј 2017/2018 

гпдини 42

842
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Измени и дппуни Ценпвника 

дрвних спртимената и псталпг дрвета за пгрев 42

843
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Впјвпђанскпг симфпнсинијскпг пркерстра за 2017. гпдину 42

844
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма рада Впјвпђанскпг 

симфпнијскпг пркестра за 2017. гпдину 42

845

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Нарпднпг ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2017. 

гпдину 42

846

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Нарпднпг ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2017. 

гпдину 42

847
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Завпда за културу впјвпђанских 

Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх 42

848

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Српскпг 

нарпднпг ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знаашаја у 

Нпвпм Саду 42

849
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Српскпг нарпднпг 

ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знаашаја у Нпвпм Саду 42

850
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-55 42

851
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-

928/2017-3 42

852

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм п измени и дппуни Прпграма 

ппслпваоа друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за управљаое 

развпјем туристишкпг прпстпра „Парк Палић“, Палић, за 2017. гпдину 44

853

Рещеое п даваоу сагласнпсти на III Измене и дппуне Финансијскпг 

плана  Фпнда „Еврппски ппслппви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 

2017. гпдину 44

854

Рещеое п даваоу сагласнпсти на III Измене и дппуне Прпграма рада 

Фпнда „Еврппски ппслппви“ Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. 

гпдину 44

855
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Управнпг 

пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 44

856
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Субптица 44

857
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Надзпрнпг 

пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 44

858
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Субптица 44



859
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шлана Управнпг пдбпра 

Опщте бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 44

860
Рещеое п именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице „Ђпрђе Јпанпвић“ Зреоанин 44

861

Рещеое п престанку дужнпсти директпра Специјалне бплнице за 

неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа „Др Бпривпје Гоатић“ 

Стари Сланкамен 44

862

Рещеое п именпваоу за директпра Специјалне бплнице за неурплпщка 

пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа „Др Бпривпје Гоатић“ Стари 

Сланкамен 44

863
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-56 44

864
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-57 44

865
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-58 44

866
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-59 44

867
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта за 2017. гпдину 45

868
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п изменама и дппунама 

Прпграма рада Канцеларије за инклузију Рпма за 2017. гпдину 45

869

Рещеое п разрещеоу дужнпсти  шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

културу впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из 

Сенте 45

870
Рещеое п именпваоу за шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу 

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте 45

871
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Опщте 

бплнице Субптица, Субптица 45

872 Рещеое п именпваоу директпра Опщте бплнице Субптица, Субптица 45

873
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-60 45

874
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-61 45

875
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-62 45

876
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-63 45

877
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-64 45

878
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Дпма за децу пметену у 

развпју „Кплевка“ у Субптици 46

879
Рещеое п именпваоу директпра Дпма за децу пметену у развпју 

„Кплевка“ у Субптици 46

880

Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за спцијалну пплитику, демпграфију и 

равнпправнпст пплпва 46

881
Рещеое п разрещеоу шланице Управнпг пдбпра Устанпве за децу и 

пмладину Дешије селп „Др Милпрад Павлпвић“ у Сремскпј Каменици 46

882
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Устанпве за децу и 

пмладину Дешије селп „Др Милпрад Павлпвић“ у Сремскпј Каменици 46



883

Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за 

културу впјвпђанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из 

Субптице 46

884
Рещеое п именпваоу директпра Завпда за културу впјвпђанских Хрвата 

– Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata из Субптице 46

885
Рещеое п престанку дужнпсти директпрке Завпда за јавнп здравље 

Кикинда 46

886
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп 

здравље Кикинда 46

887
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 46

888
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник 46

889
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врбас, Врбас 46

890
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врбас, Врбас 46

891
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“, Меленци 46

892
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за 

рехабилитацију „Русанда“, Меленци 46

893
Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Завпда за јавнп 

здравље Спмбпр 46

894
Рещеое п именпваоу председнице Управнпг пдбпра Завпда за јавнп 

здравље Спмбпр 46

895
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Сента, Сента 46

896
Рещеое п именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра Опщте 

бплнице Сента, Сента 46

897
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Кикинда 46

898
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Кикинда 46

899
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

јавнп здравље Кикинда 46

900
Рещеое п именпваоу председнице и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Кикинда 46

901
Рещеое п разрещеоу председнице и шлана Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Сента, Сента 46

902
Рещеое п именпваоу председнице и шланице Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Сента, Сента 46

903
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врбас, Врбас 46

904
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте 

бплнице Врбас, Врбас 46

905
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Термал“, Врдник 46

906
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за рехабилитацију „Термал“, Врдник 46

907
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма 

ппслпваоа ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад, за 2017. гпдину 47

908
Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Српскпг нарпднпг 

ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знашаја у Нпвпм Саду 47



909
Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Српскпг нарпднпг 

ппзприщта – Устанпве културе пд наципналнпг знашаја у Нпвпм Саду 47

910
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за трансфузију 

крви Впјвпдине 47

911
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за трансфузију 

крви Впјвпдине 47

912
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти заменика директпра Опщте 

бплнице Сремска Митрпвица, Сремска Митрпвица 47

913 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Герпнтплпщкпг центра Каоижа 47

914

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским 

заједницама 47

915
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам 

и защтиту живптне средине , у текућу бучетску резерву 47

916
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп 48

917

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма 

ппслпваоа Јавнпг предузећа за прпстпрнп и урбанистишкп планираое и 

прпјектпваое „Завпд за урбанизам Впјвпдине Нпви Сад за 2017. гпдину-

измене брпј 1 48

918
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма Инфпрмативнпг 

центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2017. гпдину 48

919

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 

2017. гпдину 48

920
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Статута Завпда за културу 

Впјвпдине, Нпви Сад 48

921
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Ппзприщнпг музеја Впјвпдине за 2017. гпдину 48

922
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-67 48

923
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-68 48

924
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-69 48

925
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-70 48

926
Исправка Рещеоа п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег 

прпграма ппслпваоа ЈВП „Впде Впјвпдине“, Нпви Сад, за 2017. гпдину 48

927

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама Правилника п 

унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у 

Канцеларији за инклузију Рпма 49

928
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Сремска Митрпвица 49

929
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Завпда 

за јавнп здравље Сремска Митрпвица 49

930
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

јавнп здравље Сремска Митрпвица 49

931
Рещеое п именпваоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за 

јавнп здравље Сремска Митрпвица 49

932

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са верским 

заједницама, брпј: 401-130/2017-66 49



933

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са верским 

заједницама, брпј: 401-130/2017-71 49

934
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за привреду и туризам, брпј: 401-130/2017-72 49

935

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за урбанизам и защтиту живптне средине, брпј: 401-

130/2017-73 49

936

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Јавнпг предузећа за прпстпрнп 

п урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам 

Впјвпидне“ Нпви Сад 50

937
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-74 50

938
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-75 50

939
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-76 50

940
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-77 50

941
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-78 50

942
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-79 50

943
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-80 50

944
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-82 50

945
Рещеое п измени Рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске 

резерве брпј: 401-130/2017-16-1 50

946
Рещеое п разрещеоу директпрке Дпма за децу и пмладину без 

рпдитељскпг стараоа „Сппменак“ у Паншеву 51

947
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Дпма за децу и 

пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменак“ у Паншеву 51

948

Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Устанпве 

за смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки центар“ у 

Паншеву 51

949
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпрке Устанпве за 

смещтај и збриоаваое старих лица „Герпнтплпщки центар“ у Паншеву 51

950
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла 

„Бранкпвп кплп“ у Нпвпм Саду 51

951
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника 

средоих щкпла „Бранкпвп кплп“ у Нпвпм Саду 51

952

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с 

верским заједницама 51

953

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Фпнда за пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима 

за 2017. гпдину 51

954
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Завпда за културу Впјвпдине за 2017. гпдину 51

955

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну 

сампуправу, брпј: 401-130/2017-81 51

956
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп, брпј: 401-130/2017-83 51



957

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – 

наципналне заједнице, брпј: 401-130/2017-85 51

958

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – 

наципналне заједнице, брпј: 401-130/2017-86 51

959

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну 

сампуправу, брпј: 401-130/2017-87 51

960
Одлука п пбразпваоу Радне групе за израду нацрта ппкрајинскпг 

антикпрупцијскпг плана 52

961
Рещеое п брпју диплпма и награда кпје ће се дпделити дарпвитим 

ушеницима и оихпвим ментприма 52

962

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити пстварене 

у 2016. гпдини у Јавнпм предузећу за прпстпрнп и урбанистишкп 

планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 52

963
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 52

964
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 52

965
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма рада Впјвпђанскпг 

симфпнијскпг пркестра за 2017. гпдину 52

966

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Галерије ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2017. 

гпдину 52

967
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти управника Нарпднпг 

ппзприщта – Нарпднпг казалищта – Népszinház у Субптици 52

968
Рещеое п именпваоу директпра Нарпднпг ппзприщта – Нарпднпг 

казалищта – Népszinház у Субптици 52

969

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – 

наципналне заједнице, брпј: 401-130/2017-88 52

970
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за привреду и туризам, брпј: 401-130/2017-89 52

971
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за привреду и туризам, брпј: 401-130/2017-90 52

972

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за енергетику, 

грађевинарствп и сапбраћај у текућу бучетску резерву, брпј: 401-

928/2017-5 52

973
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Музеја 

Впјвпдине 53

974 Рещеое п именпваоу директпра Музеја Впјвпдине 53

975
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Субптици 53

976
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Субптици 53

977
Рещеое п разрещеоу председнице и шланица Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Субптици 53

978
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Субптици 53



979
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Студентскпг центра „Субптица“ у Субптици 53

980
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Студентскпг центра „Субптица“ у Субптици 53

981
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

лица пметена у менталнпм развпју „Срце у јабуци“ Јабука 53

982
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

лица пметена у менталнпм развпју „Срце у јабуци“ Јабука 53

983
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

за лица пметена у менталнпм развпју „Срце у јабуци“ Јабука 53

984
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

за лица пметена у менталнпм развпју „Срце у јабуци“ Јабука 53

985
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врбасу 53

986
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врбасу 53

987
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врбасу 53

988
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Герпнтплпщкпг центра у Врбасу 53

989
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врбас, 

Врбас 53

990
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врбас, 

Врбас 53

991

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа 

„Др Бпривпје Гоатић“, Стари Сланкамен 53

992

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа 

„Др Бпривпје Гоатић“, Стари Сланкамен 53

993

Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа 

„Др Бпривпје Гоатић“, Стари Сланкамен 53

994

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра 

Специјалне бплнице за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа 

„Др Бпривпје Гоатић“, Стари Сланкамен 53

995
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље 

Паншевп 53

996
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

за лица са пщтећеним видпм „Збриоаваое“ у Паншеву 53

997
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма 

за лица са пщтећеним видпм „Збриоаваое“ у Паншеву 53

998
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра 

Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 53

999 Рещеое п именпваоу директпра Герпнтплпщкпг центра „Срем“ у Руми 53

1000
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Дпма 

„Ветерник“ Ветерник 53

1001 Рещеое п именпваоу директпрке Дпма „Ветерник“ Ветерник 53

1002
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за финансије, брпј: 401-130/2017-91 53



1003
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп, брпј: 401-130/2017-92 53

1004

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-

наципналне заједнице, брпј: 401-130/2017-93 53

1005

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-

наципналне заједнице, брпј: 401-130/2017-94 53

1006
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за финансије у 

текућу бучетску резерву, брпј: 401-928/2017-6 53

1007
Одлука п пбразпваоу Одбпра за пбележаваое стпгпдищоице 

присаједиоеоа Впјвпдине Краљевини Србији 1918-2018. гпдине 54

1008

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма защтите 

прирпдних дпбара Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад 

за 2017. гпдину 54

1009
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2017. гпдину 54

1010
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Завпда за културу впјвпђанских Слпвака за 2017. гпдину 54

1011
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Завпда за културу впјвпђанских Слпвака за 2017. гпдину 54

1012
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п изменама и дппунама 

Статута Канцеларије за инклузију Рпма 54

1013
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Српскпг нарпднпг ппзприщта, 

Нпви Сад 54

1014
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Српскпг нарпднпг ппзприщта за 2017. гпдину 54

1015
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Српскпг нарпднпг ппзприщта за 2017. гпдину 54

1016
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Ппзприщнпг музеја Впјвпдине за 2017. гпдину 54

1017
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Сппмен-збирке Павла 

Бељанскпг у Нпвпм Саду 54

1018
Рещеое п разрещеоу управнице Сппмен-збирке Павле Бељански, Нпви 

Сад 54

1019
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти управника Сппмен-збирке 

Павле Бељански, Нпви Сад 54

1020
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Музеја 

савремене уметнпсти Впјвпдине 54

1021
Рещеое п именпваоу директпра Музеја савремене уметнпсти 

Впјвпдине 54

1022
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице „Др 

Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр 54

1023
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице 

„Др Радивпј Симпнпвић“ Спмбпр 54

1024 Рещеое п разрещеоу директпра Герпнтплпщкпг центра у Субптици 54

1025
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг 

центра у Субптици 54

1026
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

лица са пщтећеним видпм „Збриоаваое“ у Паншеву 54

1027
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за 

лица са пщтећеним видпм „Збриоаваое“ у Паншеву 54

1028
Рещеое п именпваоу председника и шланпва пдбпра за дпделу 

признаоа у пбласти сппрта за 2017. гпдину 55



1029
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

ппкрајинскпг секретара за финансије 55

1030
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шлана Управнпг пдбпра 

Завпда за јавнп здравље Кикинда 55

1031
Рещеое п именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра Завпда за 

јавнп здравље Кикинда 55

1032
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу 

и пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ у Паншеву 55

1033
Рещеое п именпваоу шланице Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу и 

пмладину без рпдитељскпг стараоа „Сппменик“ у Паншеву 55

1034
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Завпда за културу Впјвпдине за 2017. гпдину 55

1035
Рещеое  п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-95 55

1036
Рещеое  п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-96 55

1037
Рещеое  п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-97 55

1038
Рещеое  п пренпсу средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

928/2017-7 55

1039
Рещеое  п измени Рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске 

резерве брпј: 401-130/2017-71-1 55

1040
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппдсекретара 

Ппкрајинскпг секретаријата за сппрт и пмладину 56

1041
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Студентскпг 

центра „Субптица“ у Субптици 56

1042
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Студентскпг центра 

„Субптица“ у Субптици 56

1043
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 56

1044
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017. гпдину 56

1045

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Завпда за културу впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских 

Руснацпх за 2017. гпдину 56

1046

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Завпда за културу впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских 

Руснацпх за 2017. гпдину 56

1047

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п измени Правилника п 

унутращопј прганизацији и систематизацији радних места Нарпднпг 

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszinház Субптица 56

1048

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Нарпднпг ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszinház Субптица за 2017. 

гпдину 56

1049
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Канцеларије за инклузију Рпма за 2017. гпдину 56

1050
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Дпма 

ушеника средоих щкпла у Спмбпру 56

1051
Рещеое п именпваоу директпра Дпма ушеника средоих щкпла у 

Спмбпру 56

1052
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-

928/2017-8 56

1053
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-

928/2017-9 56

1054
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-98 56



1055
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-99 56

1056
Исправка Рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве, брпј: 

401-130/2017-92 пд 29. нпвембра 2017. гпдине 56

1057
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели нерасппређене 

дпбити за 2016. гпдину 58

1058
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Галерије ликпвне уметнпсти 

ппклпн збирке Рајка Мамузића, Нпви Сад 58

1059

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада 

Устанпве – Центра за привреднп – технплпщки развпј Впјвпдине за 2017. 

гпдину 58

1060

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана 

Устанпве – Центра за привреднп – технплпщки развпј Впјвпдине за 

перипд јануар - децембар 2017. гпдине 58

1061

Рещеое п даваоу пвлащћеоа за закљушеое Сппразума п прпдужеоу 

рпка важеоа Кплективнпг угпвпра за Јавнп предузеће за прпстпрнп и 

урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам 

Впјвпдине “ Нпви Сад 58

1062

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм п измени и дппуни Прпграма 

ппслпваоа друщтва са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу за управљаое 

развпјем туристишкпг прпстпра „Парк Палић“, Палић за 2017. гпдину 58

1063
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла „Ангелина Кпјић Гина“ у Зреоанину 58

1064
Рещеое п именпваоу у председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма 

ушеника средоих щкпла „Ангелина Кпјић Гина“ у Зреоанину 58

1065
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг 

музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду 58

1066
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја 

Впјвпдине у Нпвпм Саду 58

1067 Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Истпријскпг архива Спмбпр 58

1068
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Истпријскпг архива 

Спмбпр 58

1069
Рещеое п разрещеоу дужнпсти врщипва дужнпсти директпра за Јавнп 

здравље Кикинда 58

1070 Рещеое п именпваоу директпра за Јавнп здравље Кикинда 58

1071
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-100 58

1072
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-

130/2017-101 58

1073

Исправка Одлуке п пбразпваоу Одбпра за пбележаваое стпгпдищоице 

присаједиоеоа Впјвпдине Краљевини Србији 1918- 2018. гпдине, брпј: 

02-126/2017 58

ПДБПР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАОА 

СКУПШТИНЕ АП ВПЈВПДИНЕ

1074
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 23

1075
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

генералнпг секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 38

1076
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

генералнпг секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 40

1077
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 40



1078
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

генералнпг секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 40

1079
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 40

1080
Рещеое п ппстављеоу саветника председника Скупщтине Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине 47

1081
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

генералнпг секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 54

1082
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 54

1083
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника 

генералнпг секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 54

1084
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг 

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 54

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНП 

ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1085
Рещеое п именпваоу Кпмисије за пплагаое струшнпг испита заппслених 

у музејима у Музеју Впјвпдине у Нпвпм Саду 2

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, 

УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ-НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1086

Рещеое п пдпбраваоу учбенишкпг кпмплета – Истприја 6, учбеник за 

щести разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику и Радна свеска 

Истприја 6 3

1087

Рещеое п пдпбраваоу учбенишкпг кпмплета – Гепграфија 6, учбеник за 

щести разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику и Радна свеска за 

гепграфију 3

1088

Рещеое п пдпбраваоу другпг наставнпг средства – радне свеске – 

Радна свеска Гепграфија 7 за седми разред пснпвне щкпле на 

мађарскпм језику 3

1089

Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Хемија 8, учбеник за псми разред 

пснпвне щкпле, на мађарскпм језику и Збирка задатака са 

лабпратпријским вежбама Хемија 8 за псми разред пснпвне щкпле, на 

мађарскпм језику 3

1090
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 8, учбеник за псми 

разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику 3

1091
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 8, учбеник за псми 

разред пснпвне щкпле, на румунскпм језику 3

1092
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Религија 1, учбеник за први разред 

пснпвне щкпле, на румунскпм језику 3

1093
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Религија 2, учбеник за други разред 

пснпвне щкпле, на румунскпм језику 3

1094
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 1, учбеник за први 

разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 3

1095
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 2, учбеник за други 

разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 3

1096
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 3, учбеник за трећи 

разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 3

1097
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Музишка култура 4, учбеник за 

шетврти разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 3

1098
Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Гепграфија 7. за седми разред 

пснпвне щкпле, на мађарскпм језику 8

1099

Рещеое п пдпбраваоу учбеника – Ушимп слпвашки – сликпвница са 

раднпм свескпм за ппшетнп ушеое слпвашкпг језика са елементима 

наципналне културе, за први разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм 

језику 14



1100
Рещеое п пдпбраваоу учбеника  - Биплпгија 6, учбеник и радна свеска 

за щести разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику 15

1101 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за арапски језик 17

1102 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за шещки језик 17

1103 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за енглески језик 17

1104 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за гпрански језик 17

1105
Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за италијански 

језик 17

1106 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за бпсански језик 17

1107 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за мађарски језик 17

1108
Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за македпнски 

језик 17

1109 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за немашки језик 17

1110 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за слпвашки језик 17

1111 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за руски језик 17

1112
Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за хпландски 

језик 17

1113 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за щпански језик 17

1114 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за фарски језик 17

1115
Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за слпвенашки 

језик 17

1116 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг тумаша знакпвнпг језика 17

1117 Рещеое п ппстављеоу за сталнпг судскпг превпдипца за румунски језик 17

1118
Рещеое п разрещеоу дужнпсти сталнпг судскпг превпдипца за 

француски језик 21

1119 Рещеое п пдпбраваоу учбеника 25

1120 Рещеое п пдпбраваоу учбеника 25

1121 Рещеое п пдпбраваоу радне свеске 25

1122
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Глазбена щкриоица – глазбена 

култура за пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику 32

1123
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Глазбена щкриоица – глазбена 

култура за щести разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику 32

1124
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Глазбена щкриоица – глазбена 

култура за седми разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику 32

1125
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Мащтам и стварам – ликпвна култура 

за шетврти разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 32

1126
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Ушим и стварам – ликпвна култура за 

трећи разред пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 32

1127

Рещеое п пдпбраваоу другпг наставнпг средства – аудип-запис, CD уз 

учбеник Музишка култура за трећи разред пснпвне щкпле на слпвашкпм 

језику 33



1128

Рещеое п пдпбраваоу учбеника: Негпваое матероег језика са 

елементима наципналне културе, за шетврти разред пснпвне щкпле, на 

мађарскпм језику 33

1129
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Ликпвна култура за щести разред 

пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 34

1130
Рещеое п пдпбраваоу учбеника Ликпвна култура за седми разред 

пснпвне щкпле, на хрватскпм језику 34

1131
Рещеое п разрещеоу дужнпсти сталнпг судскпг тумаша за мађарски и 

немашки језик 36

1132 Рещеое п разрещеоу дужнпсти сталнпг судскпг тумаша за немашки језик 38

1133
Рещеое п пдпбраваоу учбеника-сликпвнице Чещки језик са 

елементима наципналне културе 38

1134 Рещеое п пдпбраваоу учбеника, 39

1135 Рещеое п пдпбраваоу учбеника 39

1136 Рещеое п пдпбраваоу учбеника 39

1137 Рещеое п пдпбраваоу учбеника 39

1138

Рещеое п пдпбраваоу учбеника Свијет пкп нас 1 и 2 – наципнални 

дпдатак за Свијет пкп нас за 1. и 2. разред пснпвне щкпле, на хрватскпм 

језику 46

1139 Рещеое п разрещеоу сталнпг судскпг тумаша за немашки језик 49

1140
Рещеое п пдпбраваоу учбеника „Гепграфија“, учбеник за щести разред 

пснпвне щкпле, на румунскпм језику 53

1141

Рещеое п пдпбраваоу рукпписа учбеника Перспективе, ликпвна 

култура пд 5. дп 8. разреда пснпвне щкпле на хрватскпм језику, 

наципнални дпдатак (пбједиоени дпдаци) 55

1142

Рещеое п пдпбраваоу рукпписа учбеника Буоевашка шитанка – 

Буоевашки гпвпр са елементима наципналне културе за 3. и 4. разред 

пснпвне щкпле 56

1143
Рещеое п пдпбраваоу дпдатка учбенику Прирпда и друщтвп за трећи 

разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику 58

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА ППЉППРИВРЕДУ, 

ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

1144 Рещеое п изменама Рещеоа п устанпвљаваоу лпвищта „Бпсут“ 16

1145 Рещеое п устанпвљаваоу лпвищта „Сремски фрпнт“ 16

1146 Рещеое п даваоу лпвищта „Сремски фрпнт“ на газдпваое 23

1147 Рещеое п изменама Рещеоа п устанпвљаваоу лпвищта „Обедска бара“ 49

1148
Рещеое п изменама Рещеоа п устанпвљаваоу лпвищта „Ппсавскп 

лпвищте Купиник 49

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, 

ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА

1149

Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад са дпмским пдељеоем и дневним 

центрпм за смещтај старих и пензипнера Нпви Кнежевац 6

1150
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад за ппщтину Чпка 9

1151
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад Мали Иђпщ 9

1152
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за 

спцијални рад Опщтине Рума 10

1153
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпрке Центра за 

спцијални рад Каоижа 17

1154
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад ппщтине Сешао 18



1155
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад „Шид“ у Шиду 20

1156
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад Града Нпвпг Сада 20

1157
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад „Сава“ у Сремскпј Митрпвици 20

1158
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад ппщтине Кула 27

1159
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад за ппщтине Башка Тпппла и мали Иђпщ 31

1160
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое на функцију врщипца 

дужнпсти директпрке Центра за спцијални рад Апатин 32

1161
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое на функцију врщипца 

дужнпсти директпрке Центра за спцијални рад ппщтине Кула 33

1162
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад „Кпвин“у Кпвину 34

1163
Рещеое п даваоу сагласнпти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпрке Центра за спцијални рад „Сплидарнпст“ Паншевп 36

1164
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад града Зреоанина 39

1165
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад Сента 41

1166
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад за ппщтине Жабаљ и Тител „Сплидарнпст“ у Жабљу 41

1167
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад „Дунав“ у Инђији 41

1168
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое на дужнпст директпрке 

Центра за спцијални рад Опщтине Башки Петрпвац 44

1169
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое на дужнпст директпрке 

Центра за спцијални рад Каоижа 44

1170
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти 

директпра Центра за спцијални рад у Спмбпру 51

1171
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад ппщтине Стара Пазпва 52

1172
Рещеое п даваоу сагласнпсти на именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад „Очаци“ Очаци 54

1173
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за 

спцијални рад ппщтине Башка Паланка у Башкпј Паланци 55

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

1174

Рещеое п висини пдпбрених средстава за гпдищое прпграме 

ппкрајинскпих гранских савеза и ппкрајинских савеза за пбласти сппрта 

кпји се финансирају из бучета АП Впјвпдине 8

СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

1175
Рещеое п именпваоу директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа Други-

пктпбар Врщац 49

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ И 

НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ

1176

Јавни кпнкурс за суфинансираое  прпграма/прпјеката у пбласти 

наушнпистраживашкпг развпја невладиних прганизација у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини 12

1177

Јавни кпнкурс за суфинансираое набавке мащина и ппреме у 

устанпвама виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина 

Впјвпдина за 2017. гпдину 12

ОГЛАСНИ ДЕО



1178

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за дарпвите студенте устанпвама 

виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 

2017. гпдину 12

1179
Јавни кпнкурс за суфинансираое пбразпвних прпграма/прпјеката 

устанпва виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина 12

1180

Јавни кпнкурс за суфинансираое текућих ппправки и пдржаваое 

зграда, пбјеката и ппреме устанпва студентскпг стандарда шији је 

псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2017. гпдину 12

1181
Јавни кпнкурс за регистрпваое превпза студената у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини за 2017. гпдину 12

1182

Јавни кпнкурс за суфинансираое ушещћа на наушним скуппвима у 

инпстранству наушнп - истраживашких радника и студената кпји су 

ппказали ппсебне резултате у 2017. гпдини 12

1183
Јавни кпнкурс за суфинансираое прганизпваоа наушнп – струшних 

скуппва у 2017. гпдини 12

1184

Јавни кпнкурс за суфинансираое текућих ппправки и пдржаваое 

зграда, пбјеката и ппреме устанпва виспкпг пбразпваоа шији је псниваш 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2017. гпдину 12

1185 Кпнкурс за избпр председника и  шланпва струшнпг савета 13

1186
Јавни кпнкурс за финансираое прпграма сарадое наушнпистраживашких 

прганизација и привреде у 2017. гпдини 19

1187

Јавни кпнкурс за финансираое краткпрпшних прпјеката пд ппсебнпг 

интереса за пдрживи развпј у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2017. 

гпдини 21

1188
Јавни кпнкурс за финансираое развпјнпистраживашких прпјеката 

виспких струкпвних щкпла с теритприје АП Впјвпдине у 2017. гпдини 21

1189

Јавни кпнкурс за финансираое наушнпистраживашких прпјеката 

наципналних маоина – наципналних заједница у Аупнпмнпј ппкрајини 

Впјвпдини у 2017. гпдини 21

1190

Јавни кпнкурс за финансираое прпјеката кпји се баве истраживашкп – 

уметнишким стваралащтвпм у ппљу уметнпсти на теритприји Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 21

1191
Исправка Јавнпг кпнкурса за финансираое развпјнпистраживашких 

прпјеката виспких струкпвних щкпла са теритприје АП Впјвпдине 25

1192
Јавни кпнкурс запријављиваое прпјеката за реализацију акције „Правп 

на прву щансу“ 27

1193

Исправка Јавнпг кпнкурса за суфинансираое  прпграма/прпјеката у 

пбласти наушнпистраживашкпг развпја невладиних прганизација у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини 31

1194

Исправка Јавнпг кпнкурса за суфинансираое пбразпвних 

прпграма/прпјеката устанпва виспкпг пбразпваоа шији је псниваш 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2017. гпдину 31

1195
Исправка Јавнпг кпнкурса за финансираое прпграма сарадое 

наушнпистраживашких прганизација и привреде у 2017. гпдини 31

1196

Јавни кпнкурс за финансираое краткпрпшних прпјеката пд ппсебнпг 

интереса за пдрживи развпј у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2017. 

гпдини 42

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВП И САПБРАЋАЈ

1197

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за финансираое и 

суфинансираое прпјеката невладиних прганизација и непрпфитних 

институција у 2017. гпдини, за унапређеое сазнаоа деце у 

предщкплским устанпвама, кап и ушеника пснпвних и средоих щкпла на 

ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине п ефикаснпм кприщћеоу 

енергије 18



1198
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката щтедљиве расвете 20

1199

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава из бучета 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини, за суфинансираое 

израде прпјктнп технишке дпкументације за изградоу инфраструктурних 

пбјеката јединица лпкалне сампуправе за кпје грађевинске дпзвпле 

издају  лпкалне сампуправе АПВ 20

1200

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене спларне енергије у 

заливним системима 32

1201

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката кприщћеоа спларне енергије за 

припрему тппле пптрпщне впде у пбјектима јавне намене 32

1202

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

финансираое реализације прпјеката рекултивације напущтених кпппва 

без титулара 32

1203
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката енергетски пдрживих фарми 32

1204

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката кприщћеоа бипмасе за 

прпизвпдоу тпплптне енергије у јавним устанпвама 32

1205

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава из бучета 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини, за суфинансираое 

израде прпјектнп технишке дпкументације за изградоу 

инфраструктурних пбјеката јединица лпкалне сампуправе за кпје 

грађевинске дпзвпле издају јединице лпкалне сампуправе са теритприје 

АПВ 32

1206

Одлука п пбустави Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних 

ппдстицајних средстава за суфинансираое реализације прпјеката 

енергетски пдрживих фарми 34

1207

Одлука п пбустави Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних 

ппдстицајних средстава за суфинансираое реализације прпјеката 

примене спларне енергије у заливним системима 34

1208
Јавни кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за суфинансираое 

реализације прпјекта енергетски пдрживих фарми 35

1209

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене спларне енергије у 

заливним системима 37

1210
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава из бучета 

АП Впјвпдине у 2017. гпдини, за суфинансираое израде прпјектнп 48

1211

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене тпплптних пумпи за 

загреваое/хлађеое пбјеката јавне намене 48

1212
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое израде елабпрата енергетске ефикаснпсти у јавним 51

1213

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

финансираое и суфинансираое прпјеката невладиних прганизација у 

пбласти изградое на ппдрушју АП Впјвпдине 52

1214
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое 52

1215

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за 

суфинансираое реализације прпјеката примене тпплптних пумпи за 

загреваое/хлађеое пбјеката јавне намене – ппнпвљен 52



1216

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое 

развпја сапбраћаја и путне инфраструктуре – зпне щкпле и брзински 

дисплеји 53

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВП

1217
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа здравсрвених устанпва у 2017. гпдини 5

1218
Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

здравствп удружеоима за пбласт здравствене защтите у 2017. гпдини 6

1219
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа здравствених устанпва у 2017. гпдини 32

1220
Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

здравствп удружеоима за пбласт здравствене защтите у 2017. гпдини 32

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНП 

ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

1221
Кпнкурс за дпделу средстава црквама и верским заједницама кпје 

делују на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 8

1222

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма, прпјеката, 

манифестација и фестивала у пбласти уметнишкпг стваралащтва и 

примеоене уметнпсти кап и аматерскпг стваралащтва у култури, у АП 

Впјвпдини у 2017. гпдини 8

1223

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката и прпграма у 

пбласти защтите и пшуваоа културнпг наслеђа у АП Впјвпдини у 2017. 

гпдини 8

1224
Кпнкурс за ппдрщку реализацији манифестација у лпкалним 

сампуправама АП Впјвпдине у 2017. гпдини – Сајам културе 8

1225
Кпнкурс за финансираое – суфинансираое издавашке делатнпсти на 

српскпм језику у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 8

1226

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката и прпграма у 

пбласти защтите и пшуваоа традиципналнпг нарпднпг стваралащтва 

Срба у АП Впјвпдини и културнпг наслеђа Срба у регипну у 2017. гпдини 8

1227

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое набавке коига и других 

публикација за јавне ппщтинске и градске библиптеке у АП Впјвпдини у 

2017. гпдини 8

1228

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпграма и прпјеката  пд 

знашаја за културу и уметнпст наципналних заједница у АП Впјвпдини у 

2017. гпдини 8

1229
Кпнкурс за суфинансирое прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа 

псетљивих група у 2017. гпдини 12

1230 Кпнкурс за унапређеое прпфесипналних стандарда у 2017. гпдини 12

1231
Кпнкурс за ппдстицаое јавнпг инфпрмисаоа на српскпм језику у 

земљама у пкружеоу у 2017. гпдини 12

1232
Кпнкурс за суфинансирое прпјеката прпизвпдое медијскпг садржаја из 

пбласти јавнпг инфпрмисаоа у 2017. гпдини 12

1233
Кпнкурс за финансираое/суфинансираое фестивала и манифестација 

пд ппкрајинскпг знашаја за културу у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 21

1234

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја 

на језицима наципналних маоина из пбласти јавнпг инфпрмисаоа у 

2017. гпдини 34



1235
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа 

псетљивих група у 2017. гпдини 34

1236

Кпнкурс за финансираое - суфинансираое прпјеката и прпграма у 

пбласти защтите и пшуваоа традиципналнпг нарпднпг стваралащтва 

Срба у АП Впјвпдини и културнпг наслеђа Срба у регипну у 2017. Гпдини 34

1237

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпизвпдое филмпва и 

едукативних радипница у пбласти филмске уметнпсти и псталпг аудип – 

визуелнпг стваралащтва у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 34

1238
Кпнкурс за финансираое – суфинансираое коижевнпг стваралащтва и 

издаващтва на српскпм језику у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 34

1239

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое набавке коига и других 

публикација за јавне ппщтинске и градске библиптеке у АП Впјвпдини у 

2017. гпдини 34

1240
Ванредни кпнкурс за дпделу бучетских средстава црквама и верским 

заједницама кпје делују на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 52

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, 

УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ-НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1241

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое израде теехнишке 

дпкументације за пптребе устанпва пснпвнпг и средоег пбразпваоа и 

васпитаоа и ушенишкпг стандарда на теритприји Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине за 2017. гпдину 5

1242

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

ппдизаоа квалитета пбразпвнп – васпитнпг прпцеса средоег 

пбразпваоа – трпщкпви прганизпванпг превпза ушеника средоих щкпла 

са седищтем у АП  Впјвпдини на Сајам пбразпваоа у Нпвпм Саду, за 

2017. гпдину 7

1243
Кпнкурс за ргресираое превпза ушеника средоих щкпла на теритприји 

АП Впјвпдине за 2017. гпдину 8

1244

Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое и 

суфинансираое прпграмских активнпсти и прпјеката за ппдизаое 

квалитета ушенишкпг стандарда у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 

2017. гпдини 8

1245

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое набавке ппреме за пснпвне 

щкпле кпје имају статус јавнп признатних прганизатпра активнпсти 

фпрмалнпг пснпвнпг пбразпваоа пдраслих на теритприји АП Впјвпдине 

за 2017. гпдину 8

1246

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката у 

пбласти  пснпвнпг и средоег пбразпваоа у АП Впјвпдини за 2017. 

гпдину 8

1247

Кпнкурс за суфинансираое прпграма и прпјеката у пбласти јашаоа 

језишких кпмпетенција ушеника пснпвних щкпла у АП Впјвпдини за 2017. 

гпдину 8

1248
Кпнкурс за дптације прганизацијама етнишких заједница у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдини 8

1249
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа 

међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у 2017. гпдини 8

1250

Кпнкурс за дпделу бучетских средстава прганима и прганизацијама у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у шијем раду су у службенпј упптреби 

језици и писма наципналних маоина – наципналних заједница за 2017. 

гпдину 8



1251

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката усмерених на реализацију 

афирмативних мера и прпцеса за интеграцију Рпма за наставак „Декаде 

инклузије Рпма“ у 2017. гпдини 8

1252

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое пснпвних и средоих щкпла у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини кпје реализују двпјезишну наставу у 

2017. гпдини 8

1253

Исправка Кпнкурса за дптације прганизацијама етнишких заједница у 

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2017. гпдини брпј 128-90-6/2017, 

Кпнкурса за суфинансираое прпјеката усмерених на реализацију 

афирмативних мера и прпцеса за интеграцију Рпма за наставак „Декаде 

инклузије Рпма“ у 2017. гпдини, брпј 128-90-7/2017 и Кпнкурса за 

суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа међунаципналне 

тплеранције у Впјвпдини 2017. гпдини брпј: 128-90-5/2017, кпји су 

пбјављени у „Службенпм листу АПВ“ брпј 8/2017 9

1254

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое израде технишке 

дпкументације за пптребе предщкплских устанпва на теритприји АП 

Впјвпдине за 2017. гпдину 14

1255
Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката 

удружеоа у пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа и за 19

1256

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое рекпнструкције, адаптације, 

санације и инвестиципнп пдржаваое пбјеката устанпва пснпвнпг, 

средоег пбразпваоа и васпитаоа, ушенишкпг стандарда и предщкплских 

устанпва на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 33

1257

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое активнпсти, прпграма и 

прпјеката наципналних савета наципналних маоина у пбласти пснпвнпг 

и средоег пбразпваоа у АП Впјвпдини за 2017. гпдину 36

1258
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа 

међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у 2017.гпдини 37

1259
Кпнкурс за дпделу признаоа „др Ђпрђе Натпщевић“ за щкплску 

2016/2017. гпдину 40

1260

Оглас за ппстављеое сталних судских превпдилаца и сталних судских 

тумаша знакпва слепих, глувих или немих лица за ппдрушје вищих судпва 

на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 51

1261
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа 

међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у 2017. гпдини 51

1262

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое набавке ппреме устанпва 

пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа, ушенишкпг стандарда и 

предщкплских устанпва на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 

за 2017. гпдину 52

1263
Измена кпнкурса за суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа 

међунаципналне тплеранције у Впјвпдини у 2017. гпдини 52

1264

Измена Кпнкурса за финансираое и суфинансираое набавке ппреме 

устанпва пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа, ушенишкпг 

стандарда и предщкплских устанпва на теритприји Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине за 2017. гпдину 53

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, 

ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

1265

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое набавке 

елемената система за защтиту пд временских неппгпда на теритприји 

АП Впјвпдине у 2017. гпдини 13

1266

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке ппреме за 

навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 13



1267

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке кпнструкција и 

ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 13

1268
Кпнкурс за суфинансираое уређеоа атарских путева и птресищта у 

2017. гпдини. 14

1269
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских 

фарми у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 14

1270

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинсираое изградое и 

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне 

канализације за 2017. гпдину 14

1271

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у 

пшеларствп на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. 

гпдини 14

1272

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих 

деппнија с ппљппривреднпг земљищта, пднпснп привпђеое намени 

ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 14

1273
Кпнкурс за дпделу средстава за пдржаваое традиципналних 

манифестација у 2017. гпдини на теритприји АП Впјвпдине 15

1274

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за реализацију радпва на 

уређеоу каналске мреже у функцији пдвпдоаваоа ппљппривреднпг 

земљищта у 2017. гпдини 15

1275
Кпнкурс за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и 

рекпнструкцију ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2017. гпдину 15

1276

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинасираое инвестиција у ппрему за 

хладоаше, мащине, ппрему за прераду уљарица и сущаре за 

арпматишнп, зашинскп и лекпвитп биље у 2017. гпдини 15

1277
Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за ппремаое ппљпшуварске 

службе у 2017. гпдини 15

1278

Кпнкурс за финансираое интензивираоа кприщћеоа ппљппривреднпг 

земљищта кпјим распплажу средое ппљппривредне щкпле  - путем 

набавке ппреме 16

1279

Измена Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое 

набавке елемената система за защтиту пд временских неппгпда на 

теритприји АП Впјвпдине за 2017. гпдину 16

1280

Измена Кпнкурса за дпделу средстава за суфинансираое набавке 

ппреме за навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на 

теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 16

1281

Измена Кпнкурса за дпделу средстава за суфинансираое набавке 

кпнструкције и ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на 

теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 16

1282
Кпнкурс за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа 

средстава из бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2017.гпдину 16

1283

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва увпђеоа и 

сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и прпизвпда са 

пзнакпм гепграфскпг ппрекла у 2017. гпдини на теритприји АП 

Впјвпдине 16

1284
Јавни пглас за даваое права на газдпваое лпвищтима за лпвищте 

„Сремски фрпнт“ 16

1285
Кпнкурс за дпделу средстава за ппдрщку младима у руралним 

ппдрушјима на теритпрји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 22

1286

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција за прераду 

впћа, ппврћа (укљушујући и пешурке), грпжђа, прпизвпдоу вина и јаких 

алкпхплних пића на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 23



1287

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за увпђеое ЕУ стандарда у 

пбјекте у кпјима се врщи прпизвпдоа и прерада меса и млека у АП 

Впјвпдини у 2017. гпдини 26

1288

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за реализацију прпграмских 

активнпсти удружеоа грађана у 2017. гпдини на теритприји АП 

Впјвпдине, шија је делатнпст у вези с ппљппривреднпм прпизвпдопм 27

1289

Измена Кпнкурса за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва 

увпђеоа и сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и 

прпизвпда са пзнакпм гепграфскпг ппрекла у 2017. гпдини на 

теритприји АП Впјвпдине 31

1290
Јавни кпнкурс за избпр директпра Јавнпг впдппривреднпг предузећа 

„Впде Впјвпдине“, Нпви Сад 31

1291

Измена кпнкурса за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма 

кприщћеоа средстава из Бучетскпг фпнда за защтиту щуме АП 

Впјвпдине за 2017. гпдину 32

1292

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у 

пшеларствп на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2017. 

гпдини 34

1293
Кпнкурс за суфинансираое реализације активнпсти кпд ппступка 

кпмасације 34

1294
Кпнкурс за расппделу средстава из Бучетскпг фпнда за развпј лпвства 

АП Впјвпдине за 2017. гпдину 34

1295

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке кпнструкција и 

ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 35

1296
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских 

фарми у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 35

1297
Исправка Јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг впдппривреднпг 

предузећа „Впде впјвпдине“ Нпви Сад 35

1298
Измена кпнкурса за суфинансираое реализације активнпсти кпд 

ппступака кпмасације 37

1299
Измена кпнкурса  за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и 

рекпнструкцију ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2017. гпдину 37

1300

Други кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у 

ппрему за хладоаше, мащине, ппрему за прераду уљарица и сущаре за 

арпматишнп, зашинскп и лекпвитп биље у 2017.гпдини 37

1301

Други кпнкурс за дпделу средстава  за суфинансираое набавке ппреме 

за навпдоаваое и изградоу експлпатаципних бунара на теритприји АП 

Впјвпдине у 2017. гпдини 37

1302

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава у ппљппривреднпј 

делатнпсти кпју пбављају спцијалне, наушнпистраживашке и казненп-

ппправне устанпве 37

1303

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва кпнтрпле и 

сертификације прганске прппизвпдое у 2017. гпдини на теритприји АП 

Впјвпдине 39

1304

Измена Кпнкурса за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција за 

прераду впћа, ппврћа (укљушујући и пешурке), грпжђа, прпизвпдоу вина 

и јаких алкпхплних пића на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 40

1305

Измена Кпнкурса за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма 

кприщћеоа средстава из бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 

2017. гпдину 41

1306 Одлука п прерасппдели средстава пп кпнкурсу 51



1307
Кпнкурс за расппделу средстава из гпдищоег прпграма мера за 

спрпвпђеое пдгајивашкпг прпграма у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 51

1308

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппдизаое нивпа 

ефикаснпсти прптивградне защтите на теритприји Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. гпдине 53

1309

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке 

ппљппривредне механизације на теритприји АП Впјвпдине у 2017. 

гпдини 54

1310

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за реализацију активнпсти 

унапређиваоа квалитета меса у стпшарству у АП Впјвпдини у 2017. 

гпдини 55

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1311
Јавни кпнкурс за финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји 

АП Впјвпдине у 2017. гпдини 21

1312
Јавни ппзив за дпделу субвенције за заппщљаваое незаппслених лица у 

АП Впјвпдини у 2017. гпдини 21

1313
Јавни ппзив за дпделу субвенција за сампзаппщљаваое у АП Впјвпдини 

у 2017. гпдини 21

1314

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое 

трпщкпва набавке мащина или ппреме или спфтвера или издатака за 

стицаое нематеријалне импвине у 2017. гпдини 21

1315

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое 

трпщкпва набавке репрпматеријала у 2017. гпдини 21

1316

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју делатнпст 

пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва 

набавке репрпматеријала у 2017. гпдини 37

1317

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим 

привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју делатнпст 

пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва 

набавке мащина, ппреме или спфтвера у 2017. гпдини 37

1318

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава удружеоима грађана са 

теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјеката 

пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. гпдини 37

1319

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са 

теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за суфинансираое 

прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 37

1320

Измена Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала у 

2017. гпдини 45

1321

Измена Јавнпг кпнкурса п дпдели бесппвратних средстава микрп и 

малим привредним друщтвима и предузетницима кпји свпју делатнпст 

пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва 

набавке мащина, ппреме или спфтвера у 2017. гпдини 46

1322

Измена Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава удружеоима 

грађана са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое 

прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини 46



1323

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним 

субјектима за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг 

пптенцијала АП Впјвпдине у 2017. гпдини 47

1324
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава ппслпвним 

инкубатприма на теритприји АП Впјвпдине у 2017. гпдини 49

1325

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое 

трпщкпва кластер прганизација за реализацију прпјеката пд знашаја за 

привредни развпј АП Впјвпдине у 2017. гпдини 49

1326

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое 

предузетника, микрп и малих правних лица пд интереса за развпј и 

ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметнишким и старим 

занатима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти у 2017. гпдини 49

1327

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое 

трпщкпва прганизације регипналних међунарпдних сајамских 

манифестација у АП Впјвпдини у 2017. гпдини 49

1328

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое 

трпщкпва наступа привредних субјеката са теритприје Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, на сајмпвима у Еврппи и међунарпдним 

сајмпвима у Републици Србији 49

1329

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима са 

теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за суфинансираое 

трпщкпва прганизпваоа кпнгреса у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 

2017. гпдини 49

1330

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава непрпфитним 

институцијама/удружеоима грађана са теритприје Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј 

туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине – за ппмпћ 

маркетинщким активнпстима за манифестације пд међунарпднпг и 

изузетнпг знашаја на теритприји АП Впјвпдине 51

1331

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва 

прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП 

Впјвпдини у 2017. гпдини 51

1332

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним 

сампуправама са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката 

из пбласти електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 

2017. гпдину 52

1333

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним 

субјектима за дппринпс развпју спцијалне екпнпмије АП Впјвпдине у 

2017. гпдини 52

1334

Исправка Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава 

непрпфитним институцијама/удружеоима грађана са теритприје 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за финансираое прпјеката пд знашаја 

за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине – за 

ппмпћ маркетинщким активнпстима за манифестације пд међунарпднпг 

и изузетнпг знашаја на теритприји АП Впјвпдине 52

1335

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва 

прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП 

Впјвпдини у 2017. гпдини 55

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИПНАЛНИ РАЗВПЈ, 

МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ЛПКАЛНУ САМПУПРАВУ

1336

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава акредитпваним 

регипналним развпјним агенцијама за праћеое реализације Прпграма 

развпја АП Впјвпдине 2014-2020 28



1337
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа 

стратещкпг знашаја у пбласти регипналнпг развпја 41

1338
Кпнкурс за дпделу средстава из бучета Фпнда за спрпвпђеое мера 

развпјне пплитике Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 45

1339
Кпнкурс за ппдрщку прганизацијама цивилнпг друщтва за прпјекте кпји 

дппринпсе сарадои јавнпг и цивилнпг сектпра 45

1340

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа за 

унапређеое израде и спрпвпђеое ефикасних регипналних и лпкалних 

јавних пплитика 45

1341
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа 

стратещкпг знашаја у пбласти регипналнпг развпја – други ппзив 47

1342

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката за унапређеое радних и 

управљашких капацитета у јединицама лпкалне сампуправе на 

теритприји АП Впјвпдине 48

1343

Кпнкурс за ппдрщку прганизацијама цивилнпг друщтва за прпјекте кпје 

дппринпсе афирмацији и прпмпцији система меначмента квалитета у 

јединицама лпкалне сампуправе на теритприји АП Впјвпдине 50

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, 

ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА

1344
Јавни пглас за дпделу средстава из бучета Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. гпдини за децу и ппрпдицу 7

1345
Јавни пглас за дпделу средстава из бучета Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине у 2017. Гпдини за децу и ппрпдицу 10

1346
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое мера, 

активнпсти и прпграма у пбласти спцијалне защтите у 2017. гпдини 18

1347

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава градпвима и 

ппщтинама са теритприје АП Впјвпдине за финансираое ангажпваоа 

кппрдинатпра за рпмска питаоа 21

1348

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава градпвима и 

ппщтинама са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое реализације 

лпкалних акципних планпва за унапређеое пплпжаја Рпма у пбласти 

станпваоа 21

1349
Јавни кпнкурс за финансираое прпграма удружеоа грађана у пбласти 

спцијалне защтите и защтите лица са инвалидитетпм, бпрашкп – 32

1350

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за реализацију прпграма нпвпг 

заппщљаваоа жена кпје су у ситуацији партнерскпг и ппрпдишнпг 

насиља на теритприји АП Впјвпдине 44

1351

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава удружеоима грађана 

за финансираое прпјеката у пбласти унапређеоа пплпжаја Рпма и 

Рпмкиоа 44

1352

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава удружеоима 

грађана/удружеоима жена за финансираое прпјеката у пбласти 

равнпправнпсти пплпва са циљем унапређеоа пплпжаја жена и 

равнпправнпсти пплпва у АП Впјвпдини 44

1353
Јавни ппзив  за предлагаое кандидаткиоа и кандидата за дпделу 

гпдищоег Признаоа у пбласти равнпправнпсти пплпва за 2016. гпдину 51

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

1354
Кпнкурс за финансираое ппсебних прпграма – прпјеката изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини 6

1355
Кпнкурс за финансираое реализације прпграма „Фпнд за таленте“ за 

2017. гпдину 8

1356
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке спрпвпђеоу пмладинске 

пплитике 8



1357

Кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма прганизације 

међунарпдних такмишеоа и манифестација пд интереса за АП 

Впјвпдину 12

1358
Кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма у складу са Акципним 

планпм развпја сппрта у АП Впјвпдини 2016 – 2018. 12

1359
Кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма Афирмације щкплскпг и 

универзитетскпг сппрта у АП Впјвпдини 12

1360
Исправка Кпнкурса за финансираое ппсебнпг прпграма – прпјеката 

изградое, пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини 12

1361
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке псниваоа и пснаживаоа 

рада канцеларија за младе 13

1362
Исправка Кпнкурса за финансираое ппсебнпг прпграма Афирмације 

щкплскпг и универзитетскпг сппрта у АП Впјвпдини 16

1363
Измена кпнкурса за финансираое ппсебнпг прпграма у складу са 

Акципним планпм Прпграма развпја сппрта у АП Впјвпдини 2016 – 2018 27

1364
Кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма у складу са Акципним 

планпм Прпграма развпја сппрта у АП Впјвпдини 2016 – 2018 34

1365
Кпнкурс за финансираое ппсебних прпграма – прпјеката изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини 34

1366 Кпнкурс за финансираое прпјеката са циљем афирмације жена у сппрту 42

1367
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке спрпвпђеоу пмладинске 

пплитике 42

1368
Измена Кпнкурса за финансираое ппсебнпг прпграма у складу са 

Акципним планпм Прпграма развпја сппрта у АП Впјвпдини 2016-2018 51

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

1369
Кпнкурс за уступаое на кприщћеое делпва рибарских ппдрушја на 

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 19

1370

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава из бучета Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини, за суфинансираое израде планске 

дпкументације 27

1371

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава из бучета Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине у 2017. гпдини, за суфинансираое израде технишке 

дпкументације 27

1372

Јавни кпнкурс за избпр директпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и 

урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам 

Впјвпдине“ Нпви Сад 31

1373

Исправка Јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг предузећа за 

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за 

урбанизам Впјвпдине“ Нпви Сад 35

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

1374

Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

финансије у 2017. гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјеката кпји се 

финансирају из фпндпва Еврппске уније 13

1375

Други јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за 

финансије у 2017. гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјеката кпји се 

финансирају из фпндпва Еврппске уније 38

ЗАВПД ЗА РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА



1376

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава удружеоима 

грађана/удружеоима жена за финансираое прпјеката у циљу 

унапређеоа пплпжаја жена припадница наципналних маоина на 

теритприји АП Впјвпдине 12

1377

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава маркетинщким и 

кпнсултантским агенцијама за прпмпцију и маркетинщку пбраду 

прпизвпда жена предизетница 28

1378
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на 

теритприји АП Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм 32

1379
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппдстицаое 

сппственпг бизниса 41

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАОА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ 

ВПЈВПДИНЕ

1380

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти развпја сппрта 4

1381

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 4

1382

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 4

1383

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 4

1384

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти сапбраћајне инфраструктуре 4

1385

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 4

1386

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти здравствене защтите 4

1387

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

културе 4

1388

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти културе 4

1389
Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 4

1390

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти предщкплскпг и пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 4

1391

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

развпја сппрта 4

1392

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснабдеваоа и защтите впда 4



1393

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти впдпснабдеваоа и защтите впда 4

1394

Упутствп за кприснике средстава у вези са медијским представљаоем и 

видљивпщћу прпјеката кпје финансира Управа за капитална улагаоа 

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 7

1395

Упутствп п припреми и дпстави неппхпдне дпкументације кпју кприсник 

средстава дпставља ради реализације  прпграма и прпјеката кпје 

финансира Управа за капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине 9

1396

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за израду акципнпг плана за 

спрпвпђеое прпјекта кпји се финансира из средстава Управе за 

капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 9

1397

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

енергетске ефикаснпсти 16

1398

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое  пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти енергетске ефикаснпсти 16

1399
Одлука п садржини и фпрми пбразаца извещтаја кприсника средстава п 

реализацији прпјеката 17

1400

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти впдпснабдеваоа и защтите впда 32

1401

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснабдеваоа и защтите впда 32

1402

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 32

1403

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 32

1404

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 32

1405
Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 32

1406

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 32

1407

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти здравствене защтите 32

1408

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа 32

1409

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа 32

1410

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

спцијалне защтите 32

1411
Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 32



1412

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 38

1413

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти здравствене защтите 38

1414
Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 40

1415

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 40

1416

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 40

1417

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти сапбраћајне инфраструктуре 40

1418

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснадбеваоа и защтите впда 40

1419
Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 40

1420

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 40

1421

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 40

1422
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 40

1423

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 40

1424

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти сапбраћајне инфраструктуре 40

1425
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснадбеваоа и защтите впда 40

1426

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на 

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснадбеваоа и защтите впда 40

1427

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга 

прпјекта на јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у 

пбласти впдпснадбеваоа и защтите впда 40

1428
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснабдеваоа и защтите впда 4

1429
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја 4

1430
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 4

1431
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

развпја сппрта 4

1432
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

културе 4



1433
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

предщкплскпг и пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 4

1434
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 4

1435
Јавни кпнкурс за финансираое  и суфинансираое прпјеката у пбласти 

енергетске ефикаснпсти 16

1436
Измена јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое  прпјеката у 

пбласти енергетске ефикаснпсти 17

1437
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

спцијалне защтите 32

1438
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа 32

1439
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 32

1440
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

сапбраћајне инфраструктуре 32

1441
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипнаалнпг екпнпмскпг развпја 32

1442
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

впдпснабдеваоа и защтите впда 32

1443
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

здравствене защтите 38

1444
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти 

лпкалнпг и регипналнпг   екпнпмскпг развпја 40

СКУПШТИНА ДПП „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ 

1445

Оглас п јавнпм кпнкурсу за избпр директпра Друщтва са пгранишенпм 

пдгпвпрнпщћу за управљаое развпјем туристишкпг прпстпра „Парк 

Палић“ Палић 54


