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секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва за

реализацију Прпграма унапређеоа спцијалне защтите у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини у 2018 гпдини

10/18

74 Упутствп п припреми Кадрпвскпг плана Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине        10/18

75
Одлука п пбразпваоу Бучетскпг фпнда за пбнпву културнп-истпријскпг наслеђа и

ппдстицаое развпја Сремских Карлпваца
24/18

76
Одлука п пбразпваоу Бучетскпг фпнда за прпнаталитетну пппулаципну пплитику

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
25/18

77

Ппкрајинска уредба п Изменама и дппуни Ппкрајинске уредбе п платама, накнади

трпщкпва, птпремнини и другим примаоима ппстављених и заппслених лица у

прганима Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 

26/18

78 Одлука п Коизи графишких стандарда Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 28/18

79
Одлука п брпју места за упис ушеника у први разред средоих щкпла на теритприји

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у щкплскпј 2018/2019 гпдини
28/18

80

Одлука п изменама и дппуни Одлуке 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 2018 гпдини

33/18

81 Одлука п измени Одлуке п пдређиваоу станпва за службене пптребе 34/18

82
Одлука п Изменама и дппуни Одлуке п пствариваоу нпвшане ппмпћи ппрпдици у

кпјпј се рпди треће дете
35/18

83

Одлука п дппуни Одлуке п дпдели средстава Ппкрајинскпг секретаријата за

финансије у 2018 гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјеката кпји се финансирају

из фпндпва Еврппске уније

36/18

84

Одлука п дпдели бесппвратних средстава ппрпдицама у кпјима се рпди треће или

шетвртп дете за рещаваое стамбенпг питаоа или за унапређеое услпва станпваоа

на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину

39/18

85
Ппкрајинска уредба п грађевинскпм земљищту у јавнпј свпјини Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
41/18

86

Одлука п пдређиваоу пргана задуженпг за кппрдинацију пдгпвпрних субјеката у

спрпвпђеоу активнпсти из Ппкрајинскпг антикпрупцијскпг плана
49/18

87 Одлука п дпнпщеоу Плана развпја Севернпбашкпг щумскпг ппдрушја (2016-2025) 52/18

88
Одлука п дпнпщеоу Плана развпја Јужнпбашкпг щумскпг ппдрушја (2016-2025) 52/18

89 Одлука п дпнпщеоу Плана развпја Сремскпг щумскпг ппдрушја (2016-2025) 52/18

90
Одлука п дпнпщеоу Плана развпја щума у Наципналнпм парку "Фрущка гпра" (2015-

2024)
52/18

91
Одлука п дпнпщеоу Акципнпг плана за реализацију припритета из Прпграма

развпја АП Впјвпдине за перипд 2018-2020 гпдине
54/18

92
Закљушак п Измени и дппуни Прпграма птуђеоа грађевинскпг земљищта у јавнпј

свпјини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
55/18

ПДБПР ЗА ПРППИСЕ СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ППКРАЈИНСКА ВЛАДА



93

Ппкрајинска уредба п измени Ппкрајинске уредбе п максималнпм брпју заппслених 

на непдређенп време у систему Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017 гпдину
56/18

94

Одлука п изменама и дппуни Одлуке 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 2018 гпдини

56/18

95

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

7/18

96

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 и средоих щкпла у АП Впјвпдини

7/18

97
Правилник п измени Правилника п услпвима регресираоа превпза ушеника

средоих щкпла у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини
7/18

98

Правилник п изменама и дппунама Правилника п ближем уређиваоу ппступка

јавне набавке у ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и

наципналне маоине – наципналне заједнице 

21/18

99
Правилник п дппуни Правилника п изгледу „Службенпг листа Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине“
22/18

100

Правилник п ближем уређиваоу ппступака јавне набавке у Ппкрајинскпм 

секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне 

заједнице
24/18

101
Правилник п щкплскпм календару за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2018/2019 гпдину 
27/18

102
Правилник п щкплскпм календару за средое щкпле са седищтем на теритприји

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2018/2019 гпдине
27/18

103

Правилник п критеријумима за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти

наушнпистраживашкпг развпја невладиних прганизација у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини

3/18

104

Правилник п критеријумима за суфинансираое текућих ппправки и пдржаваое

зграда, пбјеката и ппреме устанпва студентскпг стандарда шији је псниваш

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 

3/18

105
Правилник п критеријумима за суфинансираое прганизпваоа наушнп-струшних

скуппва
4/18

106
Правилник п критеријумима за финансираое развпјнпистраживашких прпјеката

виспких щкпла струкпвних студија с теритприје АП Впјвпдине
20/18

107

Правилник п критеријумима за финансираое наушнпистраживашких прпјеката

наципналних маоина – наципналних заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини
20/18

108

Правилник п критеријумима за финансираое прпјеката кпји се баве истраживашкп – 

уметнишким стваралащтвпм у пбласти уметнпсти, с теритприје АП Впјвпдине
20/18

109
Правилник п критеријумима за финансираое краткпрпшних прпјеката пд ппсебнпг

интереса за пдрживи развпј у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини
20/18

110 Правилник за реализацију акције "Правп на прву щансу" 30/18

111
Правилник п критеријумима за ушещће у прпграму ппдстицаоа сарадое

наушнпистраживашких прганизација и привреде
35/18

112 Упутствп п приправнпсти заппслених 56/18

113
Правилник п ппступку дпделе бесппвратних ппдстицајних средстава за

суфинансираое реализације прпјеката щтедљиве расвете
5/18

114

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних ппдстицајних средстава за

суфинансираое израде прпјектнп технишке дпкументације за изградоу

инфраструктурних пбјеката јединица лпкалне сампуправе

15/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ – 

НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ И НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И САПБРАЋАЈ 



115

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за финансираое и суфинансираое

прпјеката невладиних прганизација и непрпфитних институција у 2018. гпдини, за

унапређеое сазнаоа деце у предщкплским устанпвама, кап и ушеника пснпвних и

средоих щкпла на ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине п ефикаснпм

кприщћеоу енергије

21/18

116

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката примене спларне енергије у ппљппривредним газдинствима
27/18

117

Правилник п ближем уређиваоу изгледа пбрасца извпда из службене

легитимације и службене знашке инспектпра у Ппкрајинскпм секретаријату за

енергетику, грађевинарствп и сапбраћај

41/18

118

Правилник п ппступку избпра јединица лпкалних сампуправа за израду анализа

пптенцијала за енергетску санацију пбјеката пснпвних щкпла и

предщкплских устанпва

44/18

119

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

израде елабпрата енергетске ефикаснпсти у јавним устанпвама
44/18

120

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката уградое кптлпва са већим степенпм кприснпг дејства у

јавним устанпвама на теритприји АП Впјвпдине

52/18

121

Правилник п ппступку дпделе бесппвратних средстава лпкалним сампуправама у

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое развпја сапбраћаја и путне

инфраструктуре – зпне щкпле, брзински дисплеји и семафпри

52/18

122

Правилник п дпдели бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката примене пбнпвљивих извпра енергије у пбјектима јавне

намене

52/18

123
План ппступнпг увпђеоа рпднп пдгпвпрнпг бучетираоа за кприснике бучетских

средстава Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2019. гпдину
18/18

124

Измене и дппуне Плана ппступнпг увпђеоа рпднп пдгпвпрнпг бучетираоа за

кприснике бучетских средстава Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2019. гпдину
59/18

125

Правилник п нашину, критеријумима и мерилима за суфинансираое текућих

расхпда и издатака устанпвама културе и других субјеката у култури кпје свпјим

прпграмима превазилазе лпкални знашај и трајније задпвпљавају културне пптребе

грађана Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине

19/18

126

Правилник п дпдели средстава са суфинансираое изградое, санације и

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне канализације за 

2018 гпдину

16/18

127

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за суфинансираое

уређеоа атарских путева и птресищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
18/18

128

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у набавку ппреме за

защтиту пд временских неппгпда и елемената пптребних за ппдизаое прпизвпдних

засада впћака, винпве лпзе и хмеља у 2018 гпдини

18/18

129

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке ппреме и система за

навпдоаваое и ппреме за ппбпљщаое впднпг, ваздущнпг и тпплптнпг режима

биљака на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

18/18

130
Правилник за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских фарми у АП

Впјвпдини у 2018 гпдини
18/18

131

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое набавке кпнструкција и ппреме

за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји АП Впјвпдине за 2018

гпдину

18/18

132

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за уклаоаое дивљих

деппнија с ппљппривреднпг земљищта, пднпснп привпђеое намени

ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

18/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНП ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП



133

Правилник за дпделу ппдстицајних средстава путем кпнкурса за реализацију

радпва на уређеоу каналске мреже у функцији пдвпдоаваоа ппљппривреднпг

земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

19/18

134

Правилник п измени Правилника п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса

за суфинансираое уређеоа атарских путева и птресищта на теритприји АП

Впјвпдине у 2018 гпдини

19/18

135

Правилник п измени Правилника п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса

за уклаоаое дивљих деппнија с ппљппривреднпг земљищта, пднпснп привпђеое

намени ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

19/18

136
Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у пшеларствп на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини
21/18

137
Правилник за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и рекпнструкцију

ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2018 гпдину
21/18

138

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава путем кпнкурса за суфинансираое

активнпсти кпд ппступака кпмасације на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
21/18

139

Правилник п измени Правилника п дпдели средстава за суфинансираое набавке

кпнструкција и ппреме за биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји

АП Впјвпдине у 2018 гпдини

21/18

140
Правилник за дпделу средстава за пдржаваое традиципналних манифестација у

2018 гпдини на теритприји АП Впјвпдине
22/18

141

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава за финансираое интензивираоа

кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта кпјим распплажу наушнп-истраживашке

устанпве и институти и средое ппљппривредне щкпле – путем набавке ппреме

22/18

142
Правилник п дпдели средстава за ппдрщку младима у руралним ппдрушјима на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
24/18

143

Правилник п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа средстава из

Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину, пп Кпнкурсу за дпделу

средстава

24/18

144
Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у физишка средства

ппљппривредних газдинстава у АП Впјвпдини у 2018 гпдини
25/18

145

Правилник п дпдели средстава за суфинансираое инвестиција у ппрему за

прпизвпдоу вина и прпизвпдоу и прераду пешурака на теритприји АП Впјвпдине у

2018 гпдини

27/18

146

Правилник п измени Правилника п дпдели средстава за суфинансираое

инвестиција у ппрему за прпизвпдоу вина и прпизвпдоу и прераду пешурака на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

28/18

147

II Правилник п дпдели средстава за суфинансираое изградое, санације и

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне канализације за 

2018 гпдину

32/18

148

Измена Правилника п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа

средстава из Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину пп Кпнкурсу за

дпделу средстава

32/18

149
Правилник за расппделу средстава из Бучетскпг фпнда за развпј лпвства АП

Впјвпдине за 2018 гпдину
36/18

150

Правилник п дпдели ппдстицајних средстава за ппбпљщаое стпшарске прпизвпдое

на ппљппривредним газдинствима и увпђеоа ЕУ стандарда у пбјекте у кпјима се

врщи прпизвпдоа и прерада млека у АП Впјвпдини у 2018 гпдини

36/18

151

Правилник за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва увпђеоа и

сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и прпизвпда са пзнакпм

гепграфскпг ппрекла у 2018 гпдини на теритприји АП Впјвпдине   

36/18

152

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за реализацију прпграмских

активнпсти удружеоа грађана у 2018 гпдини на теритприји АП Впјвпдине шија је

делатнпст у вези са ппљппривреднпм прпизвпдопм

40/18

153

Правилник п дпдели бесппвратних средстава јавним средоим щкплама на

теритприји АП Впјвпдине, за реализацију прпјектних активнпсти на тему

задругарства у 2018 гпдини

49/18

154

II Правилник п дпдели средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа средстава из 

Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину, пп Кпнкурсу за дпделу 

средстава
53/18



155

Правилник за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва кпнтрпле и

сертификације прганске прпизвпдое, кап и набавку прикљушне механизације за

прганску прпизвпдоу на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

54/18

156
Други правилник за расппделу средстава из Бучетскпг фпнда за развпј лпвства АП

Впјвпдине за 2018 гпдину
56/18

157

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне

екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме или спфтвера у

2018 гпдини

14/18

158

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне

екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке репрпматеријала и услуга у 2018

гпдини

14/18

159

Правилник п изменама Правилника п дпдели бесппвратних средстава микрп и

малим привредним друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у

пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина,

ппреме или спфтвера у 2018 гпдини

15/18

160
Правилник п дпдели субвенција за заппщљаваое незаппслених лица у Аутпнпмнпј

ппкрајини Впјвпдини у 2018 гпдини
17/18

161
Правилник п дпдели субвенција за сампзаппщљаваое у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини у 2018 гпдини
17/18

162
Правилник п дпдели средстава за финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини
17/18

163
Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за дппринпс

развпју спцијалне екпнпмије АП Впјвпдине у 2018 гпдини
23/18

164

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 2018

гпдини

23/18

165
Правилник п дпдели бесппвратних средстава ппслпвним инкубатприма на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
23/18

166

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку

репрпматеријала у 2018 гпдини

23/18

167

Правилник п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку мащина

или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне импвине у 2018 гпдини

23/18

168

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва

кластер прганизација за реализацију прпјеката и набавку ппреме у 2018 гпдини
24/18

169

Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП

Впјвпдине, у 2018 гпдини – Ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију

28/18

170

Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП

Впјвпдине у 2018 гпдини

28/18

171

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва

прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП Впјвпдини

у 2018 гпдини

28/18

172

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 2018 гпдини –

манифестације

28/18

173

Правилник п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана за

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини – прганизпваое кпнгреса

28/18

174

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва наступа

привредних субјеката са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на сајмпвима

у Еврппи и на међунарпдним сајмпвима у Републици Србији у 2018 гпдини

28/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ



175

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 2018 гпдини 

28/18

176

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 2018 гпдини

32/18

177

Правилник п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана за

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини – прганизпваое кпнгреса

32/18

178

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва

прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП Впјвпдини

у 2018 гпдини

32/18

179

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 2018 гпдини –

манифестације

32/18

180

Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП

Впјвпдине, у 2018 гпдини – ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију

32/18

181

Правилник п дпдели бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва

кластер прганизација за реализацију прпјеката и набавку ппреме у 2018 гпдини
32/18

182

Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за 

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП 

Впјвпдине у 2018 гпдини
32/18

183
Правилник п дпдели субвенција за сампзаппщљаваое у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини у 2018 гпдини
35/18

184
Правилник п дпдели субвенција за заппщљаваое незаппслених лица у Аутпнпмнпј

ппкрајини Впјвпдини у 2018 гпдини
35/18

185
Правилник п дпдели средстава за финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини
35/18

186

Одлука п стављаоу ван снаге Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава

лпкалним сампуправама са теритприје АП Впјвпдине за финансираое прпјеката пд

знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала у 2018 гпдини

37/18

187

Правилник п изменама Правилника п дпдели средстава за финансираое

спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018

гпдини

47/18

188
Правилник п дпдели бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва

кластер прганизација за реализацију прпјеката у 2018 гпдини
52/18

189

Правилник за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са

теритприји АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката из пбласти електрпнских

кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 2018 гпдину

52/18

190

Правилник п изменама Правилника п дпдели бесппвратних средстава микрп и

малим привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за

набавку репрпматеријала у 2018 гпдини

54/18

191

Правилник п дппуни Правилника за дпделу бесппвратних средстава лпкалним

сампуправама са теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката из пбласти

електрпнских кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 2018 гпдину

55/18

192

Правилник п ппступку и критеријумима за дпделу средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и 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 2018 гпдини

18/18

193

Правилник п критеријумима за дпделу финансијских средстава за финансираое

прпјеката у пбласти равнпправнпсти пплпва са циљем унапређеоа пплпжаја жена и

равнпправнпсти пплпва у АП Впјвпдини

38/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА 



194

Правилник п ппступку и критеријумима за дпделу бесппвратних средстава

Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст

пплпва удружеоима грађана за финансираое прпјекта у пбласти унапређеоа

пплпжаја Рпма и Рпмкиоа

38/18

195

Правилник п изменама и дппунама Правилника п ближим услпвима и нашину

пствариваоа права на нпвшану ппмпћ ппрпдици у кпјпј се рпди треће дете
38/18

196

Правилник п услпвима за дпделу бесппвратних средстава ппрпдицама у кпјима се

рпди треће дете или шетвртп дете за рещаваое стамбенпг питаоа или за

унапређеое услпва станпваоа на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине

41/18

197

Правилник п измени Правилника п услпвима и нашину дпделе бучетских средстава 

за финансираое пптреба и интереса младих на теритприји Аутпнпмне ппкрајине 

Впјвпдине
18/18

198
Правилник п ближим услпвима и критеријумима за стипендираое сппртиста и

усаврщаваое сппртских струшоака у АП Впјвпдини
26/18

199

Правилник п Измени и дппуни Правилника п услпвима и нашину дпделе бучетских

средстава за финансираое пптреба и интереса младих на теритприји Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине

36/18

200
Одлука п изради Стратещке прпцене утицаја Прпстпрнпг плана ппдрушја ппсебне

намене предела "Врщашке планине" на живптну средину
26/18

201

Правилник п ппступку и критеријумима за расппређиваое бучетских средстава

Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп у врщеоу пснивашких права над

здравственим устанпвама шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 

2/18

202

Правилник п ппступку и критеријумима за дпделу средстава Ппкрајинскпг

секретаријата за здравствп удружеоима за пбласт здравствене защтите у 2018

гпдини

4/18

203

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти енергетске ефикаснпсти
1/18

204

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга прпјекта на

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти енергетске

ефикаснпсти

1/18

205

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти лпкалнпг и регипналнпг

екпнпмскпг развпја

1/18

206

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

1/18

207

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти предщкплскпг пбразпваоа и

васпитаоа

1/18

208

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

1/18

209

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти сапбраћајне инфраструктуре
1/18

210

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга прпјекта на

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти сапбраћајне

инфраструктуре

1/18

211

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти развпја сппрта 
1/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВП

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАОА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ



212

Одлука п садржини и фпрми пбрасца за пцеоиваое пријаве предлпга прпјекта на

јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти развпја сппрта
1/18

213

Одлука п садржини и фпрми пбрасца пријаве предлпга прпјекта на јавни кпнкурс за

финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти впдпснабдеваоа и защтите

впда

1/18

214

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

1/18

215

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

1/18

216
Одлука п садржини и фпрми пбрасца извещтаја кприсника средстава п реализацији

прпјекта
3/18

217

Исправка Одлуке п садржини и фпрми пбрасца за израду акципнпг плана за

спрпвпђеое прпјекта кпји се финансира из средстава Управе за капитална улагаоа

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине

3/18

218

Упутствп п припреми и дпстави неппхпдне дпкументације кпју кприсник средстава

дпставља ради реализације прпјеката кпје финансира Управа за капитална улагаоа

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине

3/18

219
Ппслпвник п раду Кпмисије за избпр шланпва Ппкрајинске антикпрупцијске

кпмисије
54/18

220 Кплективни угпвпр за пргане Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 58/18

221
Одлука п накнадама за кприщћеое ппдрушја Предеп изузетних пдлика „Каращ –

Нера“
2/18

222
Правилник п унутращоем реду и шуварскпј служби Предела изузетних пдлика

„Каращ – Нера“
2/18

223
Одлука п утврђиваоу вреднпсти дпзвпла за привредни рибплпв и рибплпв

„бућкпм“ за 2018. гпдину
2/18

224
Одлука п утврђиваоу вреднпсти дпзвпла за привредни рибплпв и рибплпв

"бућкпм" за 2019. гпдину
46/18

225

Правилник п критеријумима за дпделу финансијских средстава за финансираое

прпјеката у пбласти равнпправнпсти пплпва са циљем унапређеоа рпдне

равнпправнпсти у АП Впјвпдини

27/18

226
Одлука п престанку мандата шлана Ппкрајинске владе и ппкрајинскпг секретара за

културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
12/18

227
Одлука п избпру шлана Ппкрајинске владе и ппкрајинскпг секретара за културу,

јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
12/18

228
Одлука п престанку мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине
12/18

229 Одлука п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Педагпщкпг завпда Впјвпдине 12/18

230 Одлука п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Педагпщкпг завпда Впјвпдине 12/18

231 Одлука п именпваоу шланпва Ппкрајинскпг савета за безбеднпст 17/18

232
Одлука п пптврђиваоу мандата ппсланика у Скупщтини Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине
17/18

233
Одлука п изменама Одлуке п избпру председника и шланпва Одбпра Скупщтине

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
17/18

234

Одлука п измени Одлуке п избпру председника и шланпва Одбпра за

административна и мандатна питаоа Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
17/18

235 Одлука п престанку мандата шлана Савета Правнпг факултета у Нпвпм Саду 17/18

236 Одлука п престанку мандата шлана Савета факултета технишких наука 17/18

СКУПШТИНА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ПСТАЛП

JАВНП КПМУНАЛНП ПРЕДУЗЕЋE „БЕЛПЦРКВАНСКИ КПМУНАЛАЦ“

ЈАВНП ВПДППРИВРЕДНП ПРЕДУЗЕЋЕ „ВПДЕ ВПЈВПДИНЕ“ НПВИ САД 

ЗАВПД ЗА РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА

ПОСЕБНИ ДЕО

КПМИСИЈА ЗА ИЗБПР ЧЛАНПВА ППКРАЈИНСКЕ АНТИКПРУПЦИЈСКЕ КПМИСИЈЕ



237
Одлука п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2017 гпдину
23/18

238 Одлука п престанку мандата заменика шлана Ппкрајинске избпрне кпмисије 23/18

239
Рещеое п престанку дужнпсти саветника председника Скупщтине Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
25/18

240 Одлука п именпваоу шлана Савета Факултета технишких наука у Нпвпм Саду 26/18

241
Одлука п измени Одлуке п именпваоу председника, шланпва и секретара

Ппкрајинске избпрне кпмисије и оихпвих заменика
26/18

242
Одлука п престанку функције заменика ппкрајинскпг секретара за културу, јавнп

инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
29/18

243
Одлука п изменама Одлуке п именпваоу председника, шланпва и секретара

Ппкрајинске избпрне кпмисије и оихпвих заменика
29/18

244 Одлука п престанку мандата шлана Савета Универзитета у Нпвпм Саду 29/18

245
Одлука п изменама Одлуке п именпваоу председника, шланпва и секретара

Ппкрајинске избпрне кпмисије и оихпвих заменика
45/18

246 Одлука п престанку функције заменика председника Ппкрајинске избпрне кпмисије 45/18

247
Одлука п престанку мандата шлана Одбпра за питаоа уставнп-правнпг пплпжаја

Ппкрајине 
45/18

248 Одлука п престанку мандата шлана Управнпг пдбпра Педагпщкпг завпда Впјвпдине 54/18

249
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
15/18

250
Рещеое п ппстављеоу дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
15/18

251
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
15/18

252
Рещеое п ппстављеоу дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг

секретара Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
15/18

253
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
26/18

254
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
26/18

255
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
26/18

256
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
26/18

257
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј: 112-35/2017-18
38/18

258
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј: 112-36/2017-18
38/18

259
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара Скупщтине

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј: 112-37/2017-18
38/18

260
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара Скупщтине

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине брпј: 112-38/2017-18
38/18

261
Одлука п измени Одлуке п ппсланицима у раднпм пднпсу у Скупщтини Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
49/18

262
Одлука п дппуни Одлуке п ппсланицима у раднпм пднпсу у Скупщтини Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
49/18

263
Одлука п дппуни Одлуке п ппсланицима у раднпм пднпсу у Скупщтини Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
54/18

264
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
54/18

265
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
54/18

266
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
54/18

267
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника генералнпг секретара

Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
54/18

ПДБПР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАОА СКУПШТИНЕ АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ППКРАЈИНСКА ВЛАДА



268
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа ЈВП „Впде

Впјвпдине“, Нпви Сад за 2018 гпдину
2/18

269 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-1 2/18

270
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника Ппкрајинскпг секретара за

спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва
3/18

271 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг центра «Бешеј» у Бешеју 3/18

272 Рещеое п именпваоу директпра Герпнтплпщкпг центра «Бешеј» у Бешеју 3/18

273
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за

трансфузију крви Впјвпдине
3/18

274
Рещеое п именпваоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за

трансфузију крви Впјвпдине
3/18

275
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти управника Српскпг нарпднпг

ппзприщта у Нпвпм Саду
3/18

276 Рещеое п именпваоу управника Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм Саду 3/18

277
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Ппзприщнпг музеја Впјвпдине, Нпви Сад 3/18

278
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Ценпвник улпвљене дивљаши и услуга у лпву у

лпвнпј 2018/19 гпдини, ЈП «Впјвпдинащуме», Петрпварадин
3/18

279
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам, брпј: 401-94/201-2
3/18

280
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг

центра у Субптици
4/18

281 Рещеое п именпваоу директпра Герпнтплпщкпг центра у Субптици 4/18

282
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Устанпве за децу и

пмладину Дешје селп «Др Милпрад Павлпвић» у Сремскпј Каменици
4/18

283
Рещеое п именпваоу директпра Устанпве за децу и пмладину Дешје селп «Др

Милпрад Павлпвић» у Сремскпј Каменици
4/18

284
Рещеое п нпминалнпм изнпсу нпвшане ппмпћи у ппрпдици у кпјпј се рпди треће

дете за 2018 гпдину
4/18

285

Рещеое п нпминалнпм изнпсу суфинансираоа трпщкпва за бипмедицински

пптппмпгнутп пплпђеое за другп, треће и свакп нареднп дете за 2018 гпдину
4/18

286
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018 гпдину
4/18

287
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2018 гпдину
4/18

288
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла у

Врщцу
4/18

289
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла у

Врщцу
4/18

290
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за сппрт и пмладину
4/18

291
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

сппрт и пмладину
4/18

292

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм рада Едукативнпг центра за

пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад, за 2018 гпдину
4/18

293
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Едукативнпг центра за пбуке у

прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад, за 2018 гпдину
4/18

294
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Инфпрмативнпг центра за ппслпвну

стандардизацију и сертификацију за 2018 гпдину
4/18

295
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Инфпрмативнпг центра за

ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2018 гпдину
4/18

296
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг 

секретара за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај, збпг укидаоа пплпжаја
4/18

297
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа ЈП

„Впјвпдинащуме“ Петрпварадин, за 2018 гпдину
5/18

298
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Туристишке прганизације Впјвпдине

за 2018 гпдину
5/18

299
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Туристишке прганизације

Впјвпдине за 2018 гпдину
5/18



300
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм защтите прирпдних дпбара за 2018

гпдину Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде
5/18

301
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг завпда за защтиту

прирпде, Нпви Сад, за 2018 гпдину
5/18

302

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018 гпдину
5/18

303

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Румуна – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina за 2018 гпдину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5/18

304
Рещеое п разрещеоу шланице Управнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла Бељанскпг

у Нпвпм Саду
5/18

305
Рещеое п именпваоу шланице Управнпг пдбпра Сппмен – збирке Павла Бељанскпг

у Нпвпм Саду
5/18

306
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Института за

здравствену защтиту деце и пмладине Впјвпдине
5/18

307
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Института за

здравствену защтиту деце и пмладине Впјвпдине
5/18

308 Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Архива Впјвпдине 5/18

309 Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Архива Впјвпдине 5/18

310 Рещеое п разрещеоу председнице Надзпрнпг пдбпра Архива Впјвпдине 5/18

311 Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Архива Впјвпдине 5/18

312
Рещеое п дпдели гпдищоег признаоа у пбласти равнпправнпст пплпва за 2016

гпдину
5/18

313 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве  брпј: 401-94/2018-3 5/18

314 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве  брпј: 401-94/2018-4 5/18

315

Одлука п дппуни Одлуке п пбразпваоу пдбпра за пбележаваое стпгпдищоице

присаједиоеоа Впјвпдине Краљевини Србији 1918 -2018 гпдине
7/18

316
Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

енергетику, грађевинарствп и сапбраћај
7/18

317
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п измени Статута Ппкрајинскпг завпда за

спцијалну защтиту
7/18

318
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг завпда за спцијалну

защтиту за 2018 гпдину
7/18

319
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Педагпщкпг завпда Впјвпдине за

2018 гпдину
7/18

320
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Педагпщкпг завпда Впјвпдине

за 2018 гпдину
7/18

321
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Центра за ппрпдишни смещтај и

усвпјеое Нпви Сад за 2018 гпдину
7/18

322
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Центра за ппрпдишни смещтај и

усвпјеое Нпви Сад за 2018 гпдину
7/18

323
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Музеја Впјвпдине за 2018

гпдину
7/18

324
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Музеја Впјвпдине за 2018 гпдину 7/18

325

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Гпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое „Завпд за урбанизам

Впјвпдине“ Нпви Сад за 2018 гпдину

7/18

326
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Галерије ликпвне уметнпсти ппклпн

збирке Рајка Мамузића за 2018 гпдину
7/18

327
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Галерије ликпвне уметнпсти

ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2018 гпдину
7/18

328
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Фпнда за пружаое

ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима
7/18

329
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Фпнда за пружаое

ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима
7/18

330
Рещеое п именпваоу председика и шланпва Савета Ппкрајинскпг фпнда за развпј

ппљппривреде
7/18

331
Рещеое п именпваоу председика и шланпва Надзпрнпг пдбпра Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде
7/18



332
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Градске библиптеке „Карлп Бијелицки“ из

Спмбпра
7/18

333
Рещеое п именпваоу врщитељице дужнпсти директпра Градске библиптеке

„Карлп Бијелицки“ из Спмбпра
7/18

334 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-5 7/18

335

Исправка Рещеоа п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај, брпј 02-15/2018
8/18

336
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг завпда за сппрт и

медицину сппрта за 2018 гпдину
9/18

337
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Канцеларије за инклузију Рпма за 

2018 гпдину 
9/18

338
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Канцеларије за инклузију Рпма 

за 2018 гпдину 
9/18

339

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Друщтва са пгранишенпм

пдгпвпрнпщћу за управљаое развпјем туристишкпг прпстпра „Парк Палић“, Палић

за 2018 гпдину

9/18

340
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппзприщнпг музеја Впјвпдине за

2018 гпдину
9/18

341
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппзприщнпг музеја Впјвпдине

за 2018 гпдину
9/18

342
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Сппмен – збирке Павла

Бељанскпг  за 2018 гпдину
9/18

343
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Сппмен – збирке Павла Бељанскпг

за 2018 гпдину
9/18

344
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда „Еврппски ппслпви“

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
9/18

345
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда „Еврппски ппслпви“

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
9/18

346
Рещеое п разрещеоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Кули
9/18

347
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Кули
9/18

348
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Мплу 
9/18

349
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Мплу 
9/18

350
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Мплу 
9/18

351
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за старе и

пензипнере у Мплу 
9/18

352
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Герентплпщкпг центра у Башкпј

Паланци
9/18

353
Рещеое п именпваоу шланице Управнпг пдбпра Герентплпщкпг центра у Башкпј

Паланци
9/18

354
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Ппзприщнпг музеја

Впјвпдине у Нпвпм Саду
9/18

355 Рещеое п именпваоу директпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине у Нпвпм Саду 9/18

356

Одлука п пбразпваоу радне групе за кппрдинацију активнпсти и праћеое радпва

на реализацији Угпвпра п услпвима финансираоа и нашину реализације прпјеката

изградое Наушнптехнплпщкпг парка у Нпвпм Саду

10/18

357
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за здравствп
10/18

358
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Герпнтплпщкпг

центра у Каоижи
10/18

359
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Герпнтплпщкпг

центра у Каоижи
10/18

360
Рещеое п разрещеоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг

центра у Каоижи
10/18

361
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг

центра у Каоижи
10/18

362
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине у Нпвпм Саду
10/18



363
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине у Нпвпм Саду
10/18

364
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018 гпдину
10/18

365
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2018 гпдину
10/18

366
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за сппрт и пмладину, брпј: 401-94/2018-7
10/18

367
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу Впјвпдине за

2018 гпдину
11/18

368
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу Впјвпдине за

2018 гпдину
11/18

369 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Архива Впјвпдине за 2018 гпдину 11/18

370
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Архива Впјвпдине за 2018

гпдину
11/18

371
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг завпда за защтиту

сппменика културе за 2018 гпдину
11/18

372
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг завпда за защтиту

сппменика културе за 2018 гпдину
11/18

373
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2018 гпдину
11/18

374
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Фпнда за пружаое ппмпћи

избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2018 гпдину
11/18

375
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Устанпве за децу и

пмладину Дешје селп "Др Милпрад Павлпвић" у Сремскпј Каменици
11/18

376
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Устанпве за децу и 

пмладину Дешје селп "Др Милпрад Павлпвић" у Сремскпј Каменици
11/18

377

Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Устанпве за децу и

пмладину Дешје селп "Др Милпрад Павлпвић" у Сремскпј Каменици
11/18

378

Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Устанпве за децу и

пмладину Дешје селп "Др Милпрад Павлпвић" у Сремскпј Каменици
11/18

379
Одлука п пбразпваоу Радне групе за сарадоу са управним пкрузима и

кппрдинацију инспекцијскпг надзпра у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини
11/18

380
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
11/18

381
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
11/18

382 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Туристишке прганизације Впјвпдине 11/18

383
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

здравствп
11/18

384
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за трансфузију крви Впјвпдине 11/18

385
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за трансфузију крви

Впјвпдине
11/18

386 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље Субптица 11/18

387
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље

Субптица
11/18

388
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Института за здравствену защтиту

деце и пмладине Впјвпдине
11/18

389
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Института за здравствену защтиту

деце и пмладине Впјвпдине
11/18

390
Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" Врщац
11/18

391
Рещеое п разрещеоу шланице Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за

рехабилитацију "Русанда" Меленци
11/18

392
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника

средоих щкпла "Ангелина Кпјић Гина" у Зреоанину
11/18

393
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла

"Ангелина Кпјић Гина" у Зреоанину
11/18



394

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

9

11/18

395

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

10

11/18

396
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп брпј: 401-94/2018-11
11/18

397

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-12

11/18

398

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама и Ппкрајинскпм

секретаријату за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј:

401-94/2018-13

11/18

399
Одлука п пбразпваоу Радне групе за ушествпваое у рещаваоу статуса

впдппривредних предузећа са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
13/18

400

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију

и сертификацију

13/18

401
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Српскпг нарпднпг ппзприщта за

2018 гпдину
13/18

402
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Српскпг нарпднпг ппзприщта за

2018 гпдину
13/18

403
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине за 2018 гпдину
13/18

404
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине за 2018 гпдину
13/18

405
Рещеое п даваоу сагласнпсти на План и Прпграм рада Издавашкпг завпда "Фпрум"

– Forum Könyvkiadó Intézet за 2018 гпдину
13/18

406
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Издавашкпг завпда "Фпрум" -

Forum Könyvkiadó Intézet за 2018 гпдину
13/18

407
Рещеое п измени и дппуни рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Секретаријату Ппкрајинске владе, брпј: 401-94/2018-3-1
13/18

408
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-14
13/18

409

Исправка рещеоа п даваоу сагласнпсти Дпму ушеника средоих щкпла "Никпла

Впјвпдић" у Кикинди за пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији пснпвне

делатнпсти, брпј: 022-57/2017 

13/18

410 Одлука п измени Одлуке п пбразпваоу Ппкрајинскпг савета за заппщљаваое 14/18

411

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст
14/18

412
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Завпда за културу впјвпђанских Слпвака у

Нпвпм Саду – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov
14/18

413

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун са Извещтајем п ппслпваоу

Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2017

гпдину

14/18

414
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице

"Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин
14/18

415 Рещеое п именпваоу директпра Опщте бплнице "Ђпрђе Јпанпвић" Зреоанин 14/18

416
Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Устанпве за смещтај и

збриоаваое старих лица "Герпнтплпщки центар" у Паншеву
14/18

417
Рещеое п именпваоу председнице Управнпг пдбпра Устанпве за смещтај и

збриоаваое старих лица "Герпнтплпщки центар" у Паншеву
14/18

418
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм

Саду
14/18

419
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Српскпг нарпднпг ппзприщта у Нпвпм

Саду
14/18

420
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Впјвпђанскпг симфпнијскпг

пркестра у Нпвпм Саду
14/18



421
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Впјвпђанскпг симфпнијскпг

пркестра у Нпвпм Саду
14/18

422
Рещеое п измени Рещеоа п именпваоу шланпва Кпмисије за међунаципналне

пднпсе, цркве и верске заједнице
14/18

423 Рещеое п измени Рещеоа п именпваоу шланпва Одбпра за јавне службе 14/18

424

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај, брпј: 401-94/2018-15
14/18

425

Одлука п измени Одлуке п пбразпваоу Одбпра за пбележаваое стпгпдищоице

присаједиоеоа Впјвпдине Краљевини Србији 1918-2018 гпдине
15/18

426
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Ппкрајинскпг фпнда за развпј

ппљппривреде за 2018 гпдину
15/18

427
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Ппкрајинскпг фпнда за развпј

ппљппривреде за 2018 гпдину
15/18

428
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Нарпднпг ппзприщта – Narodnog

kazališta – Népszínház Субптица за 2018 гпдину
15/18

429
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Нарпднпг ппзприщта –

Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2018 гпдину
15/18

430

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018 гпдину
15/18

431

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2018 гпдину
15/18

432

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Завпда за културу впјвпђанских

Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2018 гпдину
15/18

433

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Завпда за културу впјвпђанских

Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2018 гпдину
15/18

434
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Впјвпђанскпг симфпнијскпг

пркестра за 2018 гпдину
15/18

435
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Впјвпђанскпг симфпнијскпг

пркестра за 2018 гпдину
15/18

436
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Музеју савремене уметнпсти Впјвпдине
15/18

437
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Туристишкпј прганизацији Впјвпдине 
15/18

438
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти ппдсекретара Ппкрајинскпг секретара за

културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
15/18

439
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппдсекретара Ппкрајинскпг секретара за

културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
15/18

440
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти ппмпћника Ппкрајинскпг секретара за

културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
15/18

441
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника Ппкрајинскпг секретара за

културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
15/18

442
Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Нарпднпг ппзприщта –

Narodnog kazališta – Népszínház у Субптици
15/18

443
Рещеое п именпваоу председнице Управнпг пдбпра Нарпднпг ппзприщта –

Narodnog kazališta – Népszínház у Субптици
15/18

444
Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за

сппрт и медицину сппрта
15/18

445
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за сппрт и

медицину сппрта
15/18

446
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Служби за бучетску

инспекцију Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-16
15/18

447
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Устанпве спцијалне защтите Герпнтплпщки

центар "Нпви Сад" Нпви Сад
16/18

448
Рещеое п разрещеоу председнице и шланица Управнпг пдбпра Дпма за децу

пметену у развпју "Кплевка" у Субптици
16/18

449
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за децу

пметену у развпју "Кплевка" у Субптици
16/18



450
Рещеое п разрещеоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу

пметену у развпју "Кплевка" у Субптици
16/18

451
Рещеое п именпваоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу

пметену у развпју "Кплевка " у Субптици
16/18

452
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Вера Радивпјевић" у Белпј Цркви
16/18

453
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Вера Радивпјевић" у Белпј Цркви
16/18

454
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Вера Радивпјевић" у Белпј Цркви
16/18

455
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Вера Радивпјевић" у Белпј Цркви
16/18

456 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла у Врщцу 16/18

457
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла

у Врщцу
16/18

458

Рещеое п разрещеоу председника и шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице

за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа "Др Бпривпје Гоатић" Стари

Сланкамен

16/18

459

Рещеое п именпваоу председника и шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице

за неурплпщка пбпљеоа и ппсттрауматска стаоа "Др Бпривпје Гоатић" Стари

Сланкамен

16/18

460
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти заменика директпра Опщте бплнице "Др

Радивпј Симпнпвић" Спмбпр
16/18

461

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Галерији ликпвних уметнпсти ппклпн збирка Рајка

Мамузића

16/18

462
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Прпграм рада Устанпве – Центар за привреднп-

технплпщки развпј Впјвпдине за 2018 гпдину
16/18

463

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијски план Устанпве – Центар за 

привреднп-технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар – децембар 2018 гпдине
16/18

464

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Мађара – Vajdasági Magyar Művelődeési Intézet за 2017 гпдину
16/18

465
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу Впјвпдине за

2017 гпдину
16/18

466
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 2017 гпдину 
16/18

467 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Истпријскпг архива Бела Црква 16/18

468
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Истпријскпг архива Бела Црква 16/18

469
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за урбанизам и защтиту живптне средине 
16/18

470
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за привреду и туризам у

текућу бучетску резерву брпј: 401-1187/2018-1
16/18

471
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам брпј: 401-94/2018-17
16/18

472
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п раду Туристишке прганизације

Впјвпдине
18/18

473
Рещеое п пвлащћеоу за закљушеое кплективнпг угпвпра за ЈП "Впјвпдинащуме",

Петрпварадин
18/18

474

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Слпвака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2017 гпдину
18/18

475
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Издавашкпг завпда "Фпрум" –

Forum Könyvkiadó Intézet за 2017 гпдину
18/18

476
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам брпј: 401-94/2018-18
18/18

477
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп брпј: 401-94/2018-19
18/18



478

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст брпј: 401-94/2018-20
18/18

479

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст брпј: 401-94/2018-21
18/18

480
Рещеое п даваоу сагласнпсти на измене и дппуне Гпдищоег прпграма ппслпваоа

ЈВП "Впде Впјвпдине" за 2018 гпдину
19/18

481

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-8

19/18

482
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље

Субптица
20/18

483
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље

Субптица
20/18

484
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

урбанизам и защтиту живптне средине 
20/18

485
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Герпнтплпщкпг

центра у Зреоанину
20/18

486 Рещеое п именпваоу директпрке Герпнтплпщкпг центра у Зреоанину 20/18

487

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
20/18

488

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама
20/18

489
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Ппзприщнпм музеју Впјвпдине
20/18

490
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Издавашкпг завпда "Фпрум" – Forum

könyvkiadó intézet Нпви Сад
20/18

491
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам, брпј: 401-94/2018-22
20/18

492

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за урбанизам и защтиту живптне средине, брпј: 401-94/2018-23 
20/18

493 Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Истпријскпг архива Спмбпр 21/18

494 Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Истпријскпг архива Спмбпр 21/18

495
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за плућне бплести "Др Будислав Бабић" Бела Црква
21/18

496
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за плућне бплести "Др Будислав Бабић" Бела Црква
21/18

497
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице Врщац, Врщац 21/18

498 Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Опщте бплнице Врщац, Врщац 21/18

499
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" Врщац
21/18

500
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" Врщац
21/18

501
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Специјалне

бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" Врщац
21/18

502
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Специјалне

бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" Врщац
21/18

503

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Устанпве – Центра за привреднп

технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар – децембар 2017 гпдине
21/18

504

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Едукативнпм центру за пбуке у прпфесипналним и

радним вещтинама, Нпви Сад

21/18

505

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Центру за ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад
21/18



506
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измену Финансијскпг плана Центра за ппрпдишни

смещтај и усвпјеое Нпви Сад за 2018 гпдину
21/18

507
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Канцеларије за инклузију Рпма за

2017 гпдину
21/18

508
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

финансије
21/18

509

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама брпј: 401-94/2018-

24

21/18

510

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице

брпј: 401-94/2018-25

21/18

511

Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Завпда за културу

впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх из Нпвпг Сада 
22/18

512
Рещеое п именпваоу директпра Завпда за културу впјвпђанских Русина – Завпд за

културу впйвпдянских Руснацпх из Нпвпг Сада
22/18

513
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Галерије ликпвне

уметнпсти – ппклпн збирка Рајка Мамузића
22/18

514
Рещеое п именпваоу директпра Галерије ликпвне уметнпсти – ппклпн збирка Рајка

Мамузића
22/18

515

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Статута Ппкрајинскпг завпда за защтиту

прирпде, кпје је дпнеп Управни пдбпр Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде,

Нпви Сад

22/18

516
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта за 2018 гпдину
22/18

517

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са верским заједницама, брпј: 401-

94/2018-26

22/18

518
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва у Канцеларији за инклузију Рпма
23/18

519
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма рада Инфпрмативнпг центра за

ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2018 гпдину
23/18

520

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Финансијскпг плана Инфпрмативнпг

центра за ппслпвну стандардизацију и  сертификацију за 2018 гпдину
23/18

521

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Извещтај п ппслпваоу и Заврщни рашун

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад, за

перипд пд 1 јануара дп 31 децембра 2017 гпдине

23/18

522

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-27
23/18

523

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-28
23/18

524

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

29

23/18

525

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-30
23/18

526

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва у Дпму за дущевнп пбплела лица "1 Октпбар" Стари Лец
24/18

527 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла у Субптици 24/18

528 Рещеое п именпваоу директпра Дпма ушеника средоих щкпла у Субптици 24/18

529
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Педагпщкпг

завпда Впјвпдине за 2018 гпдину
24/18

530
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Педагпщкпг завпда Впјвпдине за

2017 гпдину
24/18

531
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
24/18



532
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине у Нпвпм Саду
24/18

533
Рещеое п разрещеоу председнице Надзпрнпг пдбпра Галерије ликпвне уметнпсти -

Ппклпн збирка Рајка Мамузића у Нпвпм Саду
24/18

534
Рещеое п разрещеоу председника Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице Субптица,

Субптица
24/18

535
Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице Субптица,

Субптица
24/18

536

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

31

24/18

537

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-32
24/18

538

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-34
24/18

539

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

2018/2019 гпдини

25/18

540

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

2018/2019 гпдини

25/18

541

Одлука п брпју студената за упис у прву гпдину мастер академских студија и

дпктпрских академских студија, кпје се финансирају из бучета Аутпнпмне ппкрајине

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

2018/2019 гпдини

25/18

542

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва радних места Ппкрајинскпг завпда за спцијалну защтиту
25/18

543
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти заменика директпра Опщте бплнице

Кикинда, Кикинда
25/18

544
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Музеја савремене уметнпсти

Впјвпдине у Нпвпм Саду
25/18

545
Рещеое п именпваоу председнице Надзпрнпг пдбпра Галерије ликпвне уметнпсти 

– Ппклпн збирка Рајка Мамузића у Нпвпм Саду
25/18

546
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Педагпщкпм завпду Впјвпдине
26/18

547

Рещеое кпјим се пвлащћује мр Вук В Радпјевић, ппкрајински секретар за

ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, да у име псниваша закљуши Кплективни

угпвпр за ЈВП "Впде Впјвпдине", Нпви Сад 

26/18

548
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде за 2018 гпдине
26/18

549
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде за 2018 гпдину
26/18

550
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Впјвпђанскпг

симфпнијскпг пркестра за 2018 гпдину
26/18

551
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Впјвпђанскпг симфпнијскпг пркестра за 2018 гпдину
26/18

552
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Завпда за

културу Впјвпдине за 2018 гпдину
26/18

553
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Завпда за

културу Впјвпдине за 2018 гпдину
26/18

554
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Статута Музеја Впјвпдине Нпви

Сад
26/18

555
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Музеја

Впјвпдине за 2018 гпдину
26/18

556
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Центра за

ппрпдишни смещтај и усвпјеое, Нпви Сад, за 2018 гпдину
26/18

557

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма защтите прирпдних

дпбара Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2018 гпдину
26/18



558
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2018 гпдину
26/18

559
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Фпнда "Еврппски ппслпви"

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017 гпдину
26/18

560
Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за сппрт

и медицину сппрта
26/18

561
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за здравствп
26/18

562
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

здравствп
26/18

563
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за антирабишну защтиту –

Пастерпв завпд, Нпви Сад
26/18

564
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за антирабишну

защтиту – Пастерпв завпд, Нпви Сад
26/18

565

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-35

26/18

566
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Секретаријату Ппкрајинске

владе, брпј: 401-94/2018-36
26/18

567

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-37
26/18

568

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-38
26/18

569
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Управи за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-39
26/18

570

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

40

26/18

571

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппдсекретара

Ппкрајинскпг секретара за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст
27/18

572 Рещеое п престанку дужнпсти директпрке Средопщкплскпг дпма у Нпвпм Саду 27/18

573 Рещеое п именпваоу директпрке Средопщкплскпг дпма у Нпвпм Саду 27/18

574
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника

средоих щкпла "Никпла Впјвпдић" у Кикинди
27/18

575
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма ушеника

Средоих щкпла "Никпла Впјвпдић" у Кикинди
27/18

576

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п измени правилника п унутращопј

прганизацији и систематизацији радних места у Туристишкпј прганизацији

Впјвпдине

27/18

577
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места у Завпду за културу Впјвпдине
27/18

578

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina за 2017 гпдину
27/18

579
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п измени Статута Специјалне бплнице за

рехабилитацију "Баоа Каоижа"
27/18

580
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Галерије

ликпвне уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2018 гпдину
27/18

581
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Архива

Впјвпдине за 2018 гпдину
27/18

582
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Српскпг

нарпднпг ппзприщта за 2018 гпдину
27/18

583

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма рада

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад, за

2018 гпдину

27/18

584

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Едукативнпг

центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама, Нпви Сад, за 2018 гпдину
27/18

585
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п I изменама Статута ЈП "Впјвпдинащуме",

Петрпварадин
27/18



586
Рещеое п Измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве, брпј: 401-

94/2018-36-1
27/18

587
Одлука п пбразпваоу Кпмисије за птуђеое грађевинскпг земљищта из јавне

свпјине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
28/18

588
Рещеое п даваоу сагласнпсти на I Измене и дппуне Прпграма рада Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
28/18

589
Рещеое п даваоу сагласнпсти на I Измене и дппуне Финансијскпг плана Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
28/18

590
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п IV изменама и дппунама Статута

Клинишкпг центра Впјвпдине
28/18

591 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врбас, Врбас 28/18

592 Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Врбас, Врбас 28/18

593 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Архива Впјвпдине 28/18

594

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Завпда за културу впјвпђанских

Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2017 гпдину
28/18

595
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Ппзприщнпг

музеја Впјвпдине за 2018 гпдину
28/18

596
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Сппмен-

збирке Павла Бељанскпг за 2018 гпдину
28/18

597
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-33
28/18

598
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

урбанизам и защтиту живптне средине
30/18

599

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва у Издавашкпм завпду "Фпрум"- Forum Könyvkiadó Intézet
30/18

600
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Архива Впјвпдине у Нпвпм

Саду
30/18

601
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Архива Впјвпдине у Нпвпм

Саду
30/18

602
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Дпма ушеника

средоих щкпла "Бранкпвп кплп" у Нпвпм Саду
30/18

603
Рещеое п именпваоу директпрке Дпма ушеника средоих щкпла "Бранкпвп кплп" у

Нпвпм Саду
30/18

604
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п изменама и дппунама Статута Завпда за

антирабишну защтиту – Пастерпв завпд, Нпви Сад
30/18

605
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице

Паншевп, Паншевп
30/18

606
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице

Паншевп, Паншевп
30/18

607
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице

Паншевп, Паншевп
30/18

608
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице

Паншевп, Паншевп
30/18

609
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-41
30/18

610

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва у Устанпви спцијалне защтите Герпнтплпщки центар "Нпви Сад", Нпви Сад
31/18

611

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити Друщтва са

пгранишенпм пдгпвпрнпщћу "Ппслпвни Инкубатпр Зреоанин" – Business Incubator

Zrenjanin" за 2017 гпдину

31/18

612

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити кпју је дпнела

Скупщтина ДОО "Ппслпвни Инкубатпр Субптица" пп Заврщнпм рашуну за 2017

гпдину

31/18

613

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити Привреднпг друщтва

"Ппслпвни Инкубатпр ДОО Сента" пп Заврщнпм рашуну за 2017 гпдину
31/18

614
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити Привреднпг друщтва

"Ппслпвни Инкубатпр Нпви Сад" за 2017 гпдину
31/18

615
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за антирабишну защтиту –

Пастерпв завпд, Нпви Сад
31/18



616
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за антирабишну защтиту –

Пастерпв завпд, Нпви Сад
31/18

617
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за рехабилитацију "Јунакпвић" Апатин
31/18

618
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Специјалне

бплнице за рехабилитацију "Јунакпвић" Апатин
31/18

619
Рещеое п разрещеоу председника и шланице Надзпрнпг пдбпра Специјалне

бплнице за рехабилитацију "Јунакпвић" Апатин
31/18

620
Рещеое п именпваоу председнице и шланице Надзпрнпг пдбпра Специјалне

бплнице за рехабилитацију "Јунакпвић" Апатин
31/18

621

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Нарпднпг

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2018 гпдину
31/18

622
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Издавашкпг

завпда "Фпрум" – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018 гпдину
31/18

623
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Музеја

савремене уметнпсти Впјвпдине за 2018 гпдину
31/18

624
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе за 2018 гпдину
31/18

625
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Финансијске извещтаје Гаранцијскпг фпнда

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2017 гпдину
31/18

626
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
31/18

627
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
31/18

628
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Заврщни рашун Туристишке прганизације

Впјвпдине за 2017 гпдину
31/18

629
Одлука п дппуни Одлуке п пбразпваоу кпмисије за спрпвпђеое ппступка даваоа у

закуп пбјеката у јавнпј свпјини Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
33/18

630 Рещеое п разрещеоу директпра Градске библиптеке у Субптици 33/18

631 Рещеое п именпваоу директпра Градске библиптеке у Субптици 33/18

632
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине
33/18

633
Рещеое п даваоу сагласнпсти за пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији

пснпвне делатнпсти Средопщкплскпг дпма Нпви Сад
34/18

634

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији ппслпва и радних места у Завпду за културу впјвпђанских Мађара

– Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, у Сенти

34/18

635 Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Герпнтплпщкпг центра "Спмбпр", Спмбпр 34/18

636 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг центра у Башкпј Паланци 34/18

637 Рещеое п именпваоу директпра Герпнтплпщкпг центра у Башкпј Паланци 34/18

638
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Студентскпг центра "Субптица"

у Субптици
34/18

639 Рещеое п именпваоу директпра Студентскпг центра "Субптица" у Субптици 34/18

640

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-43 

34/18

641

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату 

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

44
34/18

642
Рещеое п даваоу сагласнпсти на II Измене и дппуне Прпграма рада Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
35/18

643
Рещеое п даваоу сагласнпсти на II Измене и дппуне Финансијскпг плана Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
35/18

644

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 2018 гпдину

35/18

645

Рещеое п разрещеоу дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа за

прпстпрнп и урбанистишкп планираое и прпјектпваое "Завпд за урбанизам

Впјвпдине" Нпви Сад, из реда заппслених, збпг истека мандата

35/18



646

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 2018 гпдину

35/18

647

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Фпнда за

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2018 гпдину
35/18

648

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппређиваоу нерасппређене дпбити

Гаранцијскпг фпнда Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за ппслпвну 2017 гпдину
35/18

649
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п мрежи јавних пснпвних щкпла са

седищтем на теритприји града Субптице
35/18

650
Рещеое п даваоу сагласнпсти Дпму ушеника средоих щкпла у Субптици за

пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији пснпвне делатнпсти
35/18

651
Рещеое п разрещеоу шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице "Др Радивпј

Симпнпвић" Спмбпр, Спмбпр, из реда заппслених
35/18

652
Рещеое п именпваоу шланпва Управнпг пдбпра Опщте бплнице "Др Радивпј

Симпнпвић" Спмбпр, Спмбпр, из реда заппслених
35/18

653
Рещеое п разрещеоу председника Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице "Др Радивпј

Симпнпвић" Спмбпр, Спмбпр, представника псниваша
35/18

654
Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Опщте бплнице "Др Радивпј

Симпнпвић" Спмбпр, Спмбпр, представника псниваша
35/18

655
Рещеое п разрещеоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра ЈВП "Впде

Впјвпдине", збпг истека мандата
35/18

656
Рещеое п именпваоу председника и шлана Надзпрнпг пдбпра ЈВП "Впде

Впјвпдине"
35/18

657
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма ппслпваоа

ЈВП "Впде Впјвпдине" за 2018 гпдину
36/18

658

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма защтите прирпдних

дпбара за 2018 гпдину, Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад
36/18

659
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде, Нпви Сад, за 2018 гпдину
36/18

660
Рещеое п даваоу сагласнпсти за пбављаое друге делатнпсти кпја је у функцији

пснпвне делатнпсти Дпму ушеника средоих щкпла у Спмбпру
36/18

661
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Педагпщкпг

завпда Впјвпдине за 2018 гпдину
36/18

662
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Педагпщкпг

завпда Впјвпдине за 2018 гпдину
36/18

663
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Канцеларије за инклузију

Рпма, Нпви Сад
36/18

664 Рещеое п именпваоу директпра Канцеларије за инклузију Рпма, Нпви Сад 36/18

665

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п измени Правилника п

систематизацији радних места у Музеју савремене уметнпсти Впјвпдине, Нпви Сад
36/18

666
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Завпда за

културу Впјвпдине за 2018 гпдину
36/18

667
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Завпда за

културу Впјвпдине за 2018 гпдине
36/18

668
Рещеое п разрещеоу председнице Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу

впјвпђанских Мађара – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
36/18

669
Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра Завпда за културу

впјвпђанских Мађара - Vajdasági Magyar Művelődési Intézet из Сенте
36/18

670
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Спмбпр
36/18

671
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Спмбпр
36/18

672
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Спмбпр
36/18

673
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп

здравље Спмбпр
36/18

674
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 36/18

675 Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 36/18



676
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за плућне

бплести "Др Васа Савић" Зреоанин, из реда заппслених
36/18

677
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Специјалне бплнице за плућне

бплести "Др Васа Савић" Зреоанин, из реда заппслених
36/18

678
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за плућне

бплести "Др Васа Савић" Зреоанин
36/18

679
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Специјалне бплнице за плућне

бплести "Др Васа Савић" Зреоанин
36/18

680

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-45

36/18

681

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-46

36/18

682

Одлука п пбразпваоу Радне групе за кппрдинацију активнпсти на изради прпцене

угрпженпсти Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине пд елементарних неппгпда и других

несрећа

37/18

683
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра ЈП „Впјвпдинащуме“ Петрпварадин 37/18

684
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Специјалне бплнице за психијатријске

бплести „Др Славпљуб Бакалпвић“ Врщац
37/18

685
Рещеое п именпваоу директпра Специјалне бплнице за психијатријске бплести

„Др Славпљуб Бакалпвић“ Врщац
37/18

686
Рещеое п именпваоу директпра Дпма за лица пметена у менталнпм развпју

„OTTHON“ у Старпј Мправици
37/18

687
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Ппкрајинскпг

фпнда за развпј ппљппривреде за 2018 гпдину
37/18

688
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг фпнда за развпј ппљппривреде за 2018 гпдину
37/18

689
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Центра за

ппрпдишни смещтај и усвпјеое Нпви Сад за 2018 гпдину
37/18

690
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Ппзприщнпг

музеја Впјвпдине за 2018 гпдину
37/18

691
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Ппзприщнпг

музеја Впјвпдине за 2018 гпдину
37/18

692
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Сппмен-

збирке Павла Бељанскпг за 2018 гпдину
37/18

693
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Сппмен-збирке

Павла Бељанскпг за 2018 гпдину
37/18

694

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Финансијскпг плана Инфпрмативнпг

цента за ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2018 гпдину
37/18

695
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма рада Инфпрмативнпг цента за

ппслпвну стандардизацију и сертификацију за 2018 гпдину
37/18

696

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији радних места Инфпрмативнпг центра за ппслпвну стандардизацију

и сертификацију

37/18

697

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Финансијскпг плана Едукативнпг центра

за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама Нпви Сад 2018 гпдину
37/18

698

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Гпдищоег прпграма рада Едукативнпг

центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама Нпви Сад 2018 гпдину
37/18

699
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп брпј: 401-94/2018-47
37/18

700

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

48

37/18

701

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-49

37/18

702
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Управи за заједнишке

ппслпве ппкрајинских пргана, брпј: 401-94/2018-50
37/18



703
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Прпграма рада Архива Впјвпдине за 2018

гпдину
39/18

704
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Архива

Впјвпдине  за 2018 гпдину 
39/18

705
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Музеја

Впјвпдине  за 2018 гпдину
39/18

706
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Музеја

Впјвпдине  за 2018 гпдину
39/18

707
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Ппкрајинскпг завпда за защтиту

сппменика културе, Петрпварадин
39/18

708
Рещеое п именпваоу директпра Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика

културе, Петрпварадин
39/18

709
Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље

Сремска Митрпвица
39/18

710
Рещеое п именпваоу председнице Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље

Сремска Митрпвица
39/18

711

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва брпј: 401-94/2018-52
39/18

712
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Галерије ликпвне 

уметнпсти – ппклпн збирка Рајка Мамузића  за 2018 гпдину
40/18

713

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Галерије

ликпвне уметнпсти – ппклпн збирка Рајка Мамузића  за 2018 гпдину
40/18

714
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Српскпг

нарпднпг ппзприщта  за 2018 гпдину 
40/18

715
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Српскпг

нарпднпг ппзприщта  за 2018 гпдину 
40/18

716
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити за 2017 гпдину ЈП

„Впјвпдинащуме“ Петрпварадин
40/18

717
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине у

Нпвпм Саду
40/18

718
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине у

Нпвпм Саду
40/18

719
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за дущевнп

пбплела лица „Чуруг“ у Чуругу
40/18

720
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за дущевнп

пбплела лица „Чуруг“ у Чуругу
40/18

721
Рещеое п разрещеоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Дпма за дущевнп

пбплела лица „Чуруг“ у Чуругу
40/18

722
Рещеое п именпваоу председника и шланица Надзпрнпг пдбпра Дпма за дущевнп

пбплела лица „Чуруг“ у Чуругу
40/18

723

Рещеое п измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским

заједницама 127 брпј: 401-94/2018-29

40/18

724
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Архива Впјвпдине у

Нпвпм Саду
41/18

725 Рещеое п именпваоу директпра Архива Впјвпдине у Нпвпм Саду 41/18

726
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Впјвпђанскпг

симфпнијскпг пркестра за 2018 гпдину
41/18

727
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Впјвпђанскпг симфпнијскпг пркестра за 2018 гпдину
41/18

728
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Музеја

савремене уметнпсти Впјвпдине за 2018 гпдину
41/18

729
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Музеја

савремене уметнпсти Впјвпдине за 2018 гпдину
41/18

730
Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Ппкрајинскпг завпда за сппрт

и медицину сппрта
41/18

731
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Управи за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-53
41/18

732

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-54
41/18



733
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити ЈВП "Впде

Впјвпдине", Нпви Сад за 2017 гпдину
42/18

734
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Плана и прпграма рада

Издавашкпг завпда "Фпрум" – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018 гпдину
42/18

735
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Издавашкпг 

завпда "Фпрум" - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018 гпдину 
42/18

736

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Нарпднпг

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2018 гпдину
43/18

737

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Нарпднпг

ппзприщта – Narodnog kazališta – Népszínház Субптица за 2018 гпдину
43/18

738 Рещеое п престанку дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље Спмбпр 43/18

739
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Завпда за јавнп здравље

Спмбпр
43/18

740
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла у

Субптици
43/18

741
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла у

Субптици
43/18

742
Рещеое п престанку мандата председника Надзпрнпг пдбпра ЈП "Впјвпдинащуме",

Петрпварадин
43/18

743
Рещеое п именпваоу председника Надзпрнпг пдбпра ЈП "Впјвпдинащуме",

Петрпварадин
43/18

744

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-56

43/18

745

Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Ппкрајинскпг секретаријата

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу,

Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп и Управе

за капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-1187/2018-2

43/18

746

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Фпнда за

пружаое ппмпћи избеглим, прпгнаним и расељеним лицима за 2018 гпдину
44/18

747
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Изменама и дппунама Прпграма рада

Канцеларије за инклузију Рпма за 2018 гпдину
44/18

748
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п Изменама и дппунама Финансијскпг

плана Канцеларије за инклузију Рпма за 2018 гпдину
44/18

749
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг центра Каоижа, у

Каоижи
44/18

750
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Герпнтплпщкпг центра

Каоижа, у Каоижи
44/18

751
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Дпма ушеника

средоих щкпла "Никпла Впјвпдић" у Кикинди
44/18

752
Рещеое п именпваоу директпра Дпма ушеника Средоих щкпла "Никпла Впјвпдић"

у Кикинди
44/18

753 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Архива Впјвпдине у Нпвпм Саду 44/18

754
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Архива Впјвпдине у Нпвпм Саду 44/18

755

Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа за прпстпрнп и

урбанистишкп планираое и прпјектпваое "Завпд за урбанизам Впјвпдине", Нпви

Сад

44/18

756

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са верским заједницама, брпј: 401-

94/2018-57

44/18

757
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
46/18

758
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
46/18

759
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Клинишкпг центра

Впјвпдине
46/18

760
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра Клинишкпг центра

Впјвпдине
46/18



761
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Управе за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-1187/2018-3
46/18

762

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-58

46/18

763
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-59
46/18

764
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п мрежи јавних пснпвних щкпла са

седищтем на теритприји ппщтине Очаци
47/18

765
Рещеое п измени Рещеоа п пбразпваоу Струшне кпмисије за даваое мищљеоа за

дпделу сплидарне ппмпћи
47/18

766
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Герпнтплпщкпг центра Кикинда у Кикинди
47/18

767
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за сппрт и медицину сппрта за 2018 гпдину
47/18

768
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

Спмбпр
47/18

769
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Дпма ушеника средоих щкпла

Спмбпр
47/18

770 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Спмбпр 47/18

771 Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Спмбпр 47/18

772
Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Студентскпг центра "Субптица" у

Субптици
47/18

773
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Управе за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-1187/2018-4
47/18

774
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Ппкрајинскпг секретаријата

за здравствп, брпј: 401-1187/2018-5
47/18

775

Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Ппкрајинскпг секретаријата

за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, брпј: 401-1187/2018-6
47/18

776
Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Управе за заједнишке

ппслпве ппкрајинских пргана, брпј: 401-1187/2018-7
47/18

777
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Секретаријату Ппкрајинске

владе, брпј: 401-94/2018-60
47/18

778

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-61
47/18

779

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-63

47/18

780
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-64
47/18

781

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

65

47/18

782

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

66

47/18

783

Одлука п пбразпваоу Радне групе за праћеое активнпсти реализације прпјекта

"Изградоа брзе сапбраћајнице – државнпг пута Iб реда брпј 21 Нпви Сад – Рума

(Фрущкпгпрски кпридпр)"

48/18

784
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Статута Ппкрајинскпг завпда за защтиту

прирпде
48/18

785
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Дпма ушеника средоих щкпла у Сремскпј

Митрпвици
48/18

786
Рещеое п именпваоу директпра Дпма ушеника средоих щкпла у Сремскпј

Митрпвици
48/18

787
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпра Дпма за лица са

пщтећеним видпм "Збриоаваое" Паншевп
48/18

788
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Дпма за лица са пщтећеним

видпм "Збриоаваое" Паншевп
48/18



789
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Мирпслав Антић – Мика" у Спмбпру
48/18

790
Рещеое п именпваоу председника и шланица Управнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Мирпслав Антић – Мика" у Спмбпру
48/18

791
Рещеое п разрещеоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Мирпслав Антић – Мика" у Спмбпру
48/18

792
Рещеое п именпваоу председнице и шланпва Надзпрнпг пдбпра Дпма за децу и

пмладину "Мирпслав Антић – Мика" у Спмбпру
48/18

793 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Кикинда, Кикинда 48/18

794 Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Опщте бплнице Кикинда, Кикинда 48/18

795
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Студентскпг центра "Субптица" у

Субптици
48/18

796

Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву Ппкрајинскпг секретаријата

за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај, брпј: 401-1187/2018-8
48/18

797

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај, брпј: 401-94/2018-67
48/18

798

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-68

48/18

799

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе са верским заједницама, брпј: 401-

94/2018-69

48/18

800
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Ппкрајинскпг

завпда за защтиту сппменика културе за 2018 гпдину
49/18

801
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана

Ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе за 2018 гпдину
49/18

802

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији ппслпва и радних места у Завпду за културу впјвпђанских Слпвака

– Ústav pre kultúru vojvodinskÝch SlovÁkov у Нпвпм Саду

49/18

803

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва у Устанпви спцијалне защтите Герпнтплпщки центар Субптица
49/18

804

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији ппслпва Дпма за децу и пмладину без рпдитељскпг стараоа

"Сппменак" Паншевп

49/18

805
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Герпнтплпщкпг центра Каоижа у Каоижи 
49/18

806
Рещеое п разрещеоу шланице Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра "Спмбпр"

у Спмбпру
49/18

807
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп, брпј: 401-1187/2018-10
49/18

808
Рещеое п пренпсу средстава Управе за капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине, брпј: 401-1187/2018-9
49/18

809

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

70

49/18

810
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-71
49/18

811

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-72
49/18

812
Рещеое п ппстављеоу за врщипца дужнпсти ппдсекретарке Ппкрајинскпг

секретаријата за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст
50/18

813
Рещеое п разрещеоу дужнпсти председника и шланпва Одбпра за дпделу

признаоа „др Ђпрђе Натпщевић“
50/18

814
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Одбпра за дпделу признаоа „др 

Ђпрђе Натпщевић“ 
50/18

815

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 2018 гпдину 

50/18



816
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращнпј прганизацији и

систематизацији ппслпва у Сппмен – збирци Павла Бељанскпг
50/18

817
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Српскпг

нарпднпг ппзприщта за 2018 гпдину
50/18

818
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти директпрке Дпма за дущевнп

пбплела лица „Чуруг“ у Чуругу
50/18

819
Рещеое п именпваоу за врщипца дужнпсти директпра Дпма за дущевнп пбплела

лица „Чуруг“ у Чуругу
50/18

820
Рещеое п именпваоу шланице Надзпрнпг пдбпра Герпнтплпщкпг центра „Спмбпр“

у Спмбпру
50/18

821
Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине у

Нпвпм Саду
50/18

822
Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Ппзприщнпг музеја Впјвпдине у 

Нпвпм Саду
50/18

823
Рещеое п разрещеоу председника Управнпг пдбпра Дпма за децу и пмладину

„Вера Радивпјевић“ у Белпј Цркви
50/18

824
Рещеое п разрещеоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Студентскпг центра

„Нпви Сад“ у Нпвпм Саду
50/18

825
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Управнпг пдбпра Студентскпг центра 

„Нпви Сад“ у Нпвпм Саду
50/18

826 Рещеое п пренпсу средстава у текућу бучетску резерву брпј: 401-1187/2018-11 50/18

827 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-73 50/18

828 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-75 50/18

829 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-76 50/18

830 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-77 50/18

831 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-78 50/18

832 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-79 50/18

833 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-80 50/18

834 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-81 50/18

835 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-82 50/18

836 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-83 50/18

837 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-84 50/18

838 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-85 50/18

839 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-86 50/18

840 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-87 50/18

841 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-88 50/18

842 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-89 50/18

843 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-90 50/18

844 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-91 50/18

845 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-92 50/18

846 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-93 50/18

847 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-94 50/18

848 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-95 50/18

849 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-96 50/18

850 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-97 50/18

851 Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве брпј: 401-94/2018-98 50/18

852
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти директпра Службе за

бучетску инспекцију Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
51/18

853
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти директпра Службе за бучетску

инспекцију Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
51/18

854

Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу
51/18

855
Рещеое п разрещеоу дужнпсти директпра Ппкрајинскпг завпда за защтиту

прирпде, Нпви Сад
51/18

856
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Ппкрајинскпг завпда за

защтиту прирпде, Нпви Сад
51/18

857
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Архива

Впјвпдине за 2018 гпдину
51/18



858

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Завпда за

културу впјвпђанских Русина – Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2018

гпдину

51/18

859

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

културу впјвпђанских Русина - Завпд за културу впйвпдянских Руснацпх за 2018

гпдину

51/18

860

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за регипнални развпј,

међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, у текућу бучетску резерву, брпј:

401-1187/2018-12

51/18

861
Рещеое п пренпсу средстава Управе за капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине у текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-13
51/18

862
Рещеое п пренпсу средстава Управе за капитална улагаоа Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине у текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-14
51/18

863

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, у текућу

бучетску резерву, брпј: 401-94/2018-99

51/18

864

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-100

51/18

865

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Служби за реализацију

прпграма развпја Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-101
51/18

866

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-102

51/18

867

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-103

51/18

868

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-104
51/18

869

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-105
51/18

870

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

106

51/18

871

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

107

51/18

872

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

108

51/18

873
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-109
51/18

874
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-110
51/18

875
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-111
51/18

876
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-112
51/18

877
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-113
51/18

878
Рещеое п укидаоу рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за здравствп 127 брпј: 401-94/2018-113
51/18

879

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм

секретаријату за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну

сампуправу, брпј: 401-94/2018-114

51/18

880
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-115
51/18

881

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за регипнални развпј, међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу, брпј: 401-

94/2018-116

51/18



882

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-117
51/18

883
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп 127 брпј: 401-94/2018-119
51/18

884
Рещеое п престанку рада на пплпжају врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг

секретара за енергетику, грађевинарствп и сапбраћај
52/18

885
Рещеое п ппстављеоу врщипца дужнпсти ппмпћника ппкрајинскпг секретара за

енергетику, грађевинарствп и сапбраћај
52/18

886

Рещеое п Измени и дппуни рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским

заједницама, 127 брпј: 401-97/2018-69 пд 3 пктпбра 2018 гпдине

52/18

887
Рещеое п Измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпј влади 127 брпј: 401-94/2018-87 пд 18 пктпбра 2018 гпдине
52/18

888

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-120
52/18

889
Одлука п пбразпваоу Кпмисије за избпр шланпва Ппкрајинске антикпрупцијске

кпмисије
53/18

890
Одлука п Изменама и дппунама пдлуке п пбразпваоу Кппрдинаципнпг тела за

реализацију Прпграма развпја АП Впјвпдине
53/18

891

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п мрежи јавних пснпвних щкпла са

седищтем на теритприји ппщтине Кпвин, брпј: 61-49/2018-I пд 12 септембра 2018

гпдине 

53/18

892

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма рада

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама Нпви Сад
53/18

893

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Едукативнпг

центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама Нпви Сад
53/18

894
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести "Кпвин", Кпвин
53/18

895
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Специјалне бплнице за

психијатријске бплести "Кпвин", Кпвин
53/18

896 Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра ЈП "Впјвпдинащуме", Петрпварадин 53/18

897

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату 

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

121
53/18

898
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели дпбити Развпјне агенције

Впјвпдине дпп Нпви Сад за 2017 гпдину
54/18

899
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Герпнтплпщкпг центра Врбас у Врбасу
54/18

900
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Галерије ликпвне 

уметнпсти ппклпн збирке Рајка Мамузића за 2018 гпдину
54/18

901
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Завпда за

културу Впјвпдине за 2018 гпдину
54/18

902
Рещеое п престанку дужнпсти директпра Градске нарпдне библиптеке "Жаркп

Зреоанин" из Зреоанина
54/18

903
Рещеое п именпваоу директпра Градске нарпдне библиптеке "Жаркп Зреоанин"

из Зреоанина
54/18

904 Рещеое п разрещеоу шлана Управнпг пдбпра Туристишке прганизације Впјвпдине 54/18

905
Рещеое п именпваоу шлана Управнпг пдбпра Туристишке прганизације Впјвпдине 54/18

906
Рещеое п разрещеоу врщипца дужнпсти директпра Института за здравствену

защтиту деце и пмладине Впјвпдине
54/18

907
Рещеое п именпваоу врщипца дужнпсти директпра Института за здравствену

защтиту деце и пмладине Впјвпдине
54/18

908 Рещеое п разрещеоу шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 54/18

909 Рещеое п именпваоу шлана Надзпрнпг пдбпра Завпда за јавнп здравље Субптица 54/18



910

Рещеое п укидаоу рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое,прпписе, управу и наципналне маоине

– наципналне заједнице, 127 брпј: 401-94/2018-100 пд 24 пктпбра 2018 гпдине

54/18

911

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за спцијалну пплитику,

демпграфију и равнпправнпст пплпва, у текућу бучетску резерву, брпј: 401-

1187/2018-15

54/18

912
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за финансије, у текућу

бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-16
54/18

913
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за привреду и туризам, у

текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-17
54/18

914
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Управи за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-122
54/18

915
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за финансије, брпј: 401-94/2018-123
54/18

916

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

124

54/18

917

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-125
54/18

918
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам, брпј: 401-94/2018-126
54/18

919

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-127
54/18

920
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Впјвпђанскпг

симфпнијскпг пркестра за 2018 гпдину
55/18

921
Рещеое п престанку дужнпсти врщипца дужнпсти управника сппмен-збирке Павла

Бељанскпг
55/18

922 Рещеое п именпваоу управника сппмен-збирке Павла Бељанскпг 55/18

923
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији ппслпва у Дпму за старе и пензипнере Кула, Кула
55/18

924

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Устанпве за смещтај пдраслих и старијих лица са интелектуалним

пптещкпћама Дпм за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука

55/18

925
Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Дпма за децу и пмладину

"Вера Радивпјевић" у Белпј Цркви
55/18

926

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

са спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-128
55/18

927
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату 

са спцијалну пплитику, демпграфију и равнпправнпст пплпва, брпј: 401-94/2018-129
55/18

928

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

унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Педагпщкпм завпду

Впјвпдине

56/18

929
Рещеое п разрещеоу председнице Управнпг пдбпра Центра за ппрпдишни смещтај

и усвпјеое Нпви Сад
56/18

930
Рещеое п именпваоу председника Управнпг пдбпра Центра за ппрпдишни смещтај

и усвпјеое Нпви Сад
56/18

931

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку Надзпрнпг пдбпра ЈП "Завпд за урбанизам

Впјвпдине" Нпви Сад п расппдели дпбити пстваренпј у 2017 гпдини
56/18

932

Рещеое п Измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам 127 брпј: 401-94/2018-17 пд 28

марта 2018 гпдине

56/18

933

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за виспкп пбразпваое и

наушнпистраживашку делатнпст, у текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-18
56/18

934

Рещеое п Измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Ппкрајинскпм секретаријату за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине

– наципналне заједнице 127 брпј: 401-94/2018-25 пд 25 априла 2018 гпдине

56/18



935

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

130

56/18

936
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
57/18

937
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Туристишке

прганизације Впјвпдине за 2018 гпдину
57/18

938
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели вищка прихпда над

расхпдима Туристишке прганизације Впјвпдине за 2017 гпдину
57/18

939
Рещеое п даваоу сагласнпсти на III Измене и дппуне Прпграма рада Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
57/18

940
Рещеое п даваоу сагласнпсти на III Измене и дппуне Финансијскпг плана Фпнда

"Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
57/18

941
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Прпграма рада Устанпве –

Центра за привреднп-технплпщки развпј Впјвпдине за 2018 гпдину
57/18

942

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Устанпве –

Центра за привреднп-технплпщки развпј Впјвпдине за перипд јануар – децембар

20218 гпдине

57/18

943
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п унутращопј прганизацији и

систематизацији ппслпва Герпнтплпщкпг центра у Врщцу, Врщац
57/18

944
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Герпнтплпщкпг центра у Зреоанину
57/18

945
Рещеое п именпваоу председника и шланпва Одбпра за дпделу признаоа у

пбласти сппрта за 2018 гпдину
57/18

946

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за ппљппривреду,

впдппривреду и щумарствп, у текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-19
57/18

947
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за привреду и туризам, у

текућу бучетску резерву, брпј: 401-1187/2018-20
57/18

948

Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, прпписе,

управу и наципналне маоине – наципналне заједнице, у текућу бучетску резерву,

брпј: 401-1187/2018-21

57/18

949

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-131

57/18

950

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-132

57/18

951

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-133

57/18

952

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-134

57/18

953

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-135

57/18

954
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за привреду и туризам, брпј: 401-94/2018-136
57/18

955
Одлука п измени Одлуке п пбразпваоу Организаципнпг пдбпра за пбележаваое

рације у Башкпј
59/18

956
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене Финансијскпг плана Гаранцијскпг фпнда

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018 гпдину
59/18

957
Рещеое п брпју диплпма и награда кпје ће се дпделити дарпвитим ушеницима и

оихпвим ментприма
59/18

958
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за виспкп пбразпваое и

наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-1187/2018-22
59/18

959
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за привреду и туризам,

брпј: 401-1187/2018-23
59/18

960

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за урбанизам и защтиту живптне средине, брпј: 401-94/2018-74
59/18

961
Рещеое п Измени рещеоа п упптреби средстава текуће бучетске резерве

Секретаријату Ппкрајинске владе, 127 брпј:401-94/2018-87
59/18



962

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-139
59/18

963
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-140
59/18

964

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за културу, јавнп инфпрмисаое и пднпсе с верским заједницама, брпј: 401-94/2018-

141

59/18

965

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку делатнпст, брпј: 401-94/2018-142
59/18

966
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-143
59/18

967
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-144
59/18

968

Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине – наципналне заједнице,

брпј: 401-94/2018-145

59/18

969
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Одлуку п расппдели нерасппређене дпбити за

2017 гпдину ЈП "Впјвпдинащуме" Петрпварадин
60/18

970

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Гпдищоег прпграма рада

Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама Нпви Сад за

2018 гпдину

60/18

971

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Измене и дппуне Финансијскпг плана Едукативнпг

центра за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама за Нпви Сад за 2018

гпдину

60/18

972
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

ппслпва Дпма за дущевнп пбплела лица "Чуруг" у Чуругу
60/18

973
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п прганизацији и систематизацији

радних места Дпма за старе и пензипнере у Мплу
60/18

974

Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п Измени правилника п

систематизацији радних места у Музеју савремене уметнпсти Впјвпдине, Нпви Сад
60/18

975
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п систематизацији ппслпва и радних

места у Музеју Впјвпдине, Нпви Сад
60/18

976
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут Културнпг центра Впјвпдине "Милпщ

Цроански"
60/18

977
Рещеое п Измени рещеоа п пбразпваоу Струшне кпмисије за даваое мищљеоа за

дпделу сплидарне ппмпћи
60/18

978
Рещеое п пренпсу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, брпј: 401-

1187/2018-24
60/18

979
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Ппкрајинскпм секретаријату

за здравствп, брпј: 401-94/2018-146
60/18

980
Рещеое п упптреби средстава текуће бучетске резерве Управи за капитална

улагаоа Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, брпј: 401-94/2018-147
60/18

981

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

Музишка култура за шетврти разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику
1/18

982
Рещеое п пдпбраваоу учбеника «Рпмски језик са елементима наципналне културе

– Буквар за други разред пснпвне щкпле на рпмскпм језику»
3/18

983
Рещеое п пдпбраваоу учбеника «Сликпвница за први разред пснпвне щкпле – 

Рпмски језик са елементима наципналне културе Рпма»
3/18

984

Рещеое п пдпбраваоу учбеника Свет реши – на русинскпм језику и култури

изражаваоа, за наставни предмет Русински језик, за трећи разред пснпвне щкпле,

писан на русинскпм језику и писму

5/18

985

Рещеое п пдпбраваоу другпг наставнпг средства – радни листпви рукпписа Реш пп

реш – радни листпви на русинскпм језику и култури изражаваоа, за наставни

предмет Русински језик, за други разред пснпвне щкпле, писан на русинскпм језику

и писму

5/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ – 

НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ



986

Рещеое п пдпбраваоу дпдатка учбенику Ликпвна култура, за трећи и шетврти

разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику, за наставни предмет Ликпвна култура

за трећи и шетврти разред пснпвне щкпле, писан на слпвашкпм језику и писму

5/18

987

Рещеое п пдпбраваоу учбеника Музишка култура, за наставни предмет Музишка 

култура, за псми разред пснпвне щкпле писан на русинскпм језику и писму
5/18

988

Рещеое п пдпбраваоу учбеника – "Нарпдна традиција", за избпрни наставни

предмет Нарпдна традиција, за први разред пснпвне щкпле, писан на мађарскпм

језику и писму

10/18

989 Рещеое п пбразпваоу испитних пдбпра за пплагаое правпсуднпг испита 11/18

990
Рещеое п пдпбраваоу другпг наставнпг средства – аудип-запис, CD звушна шитанка 

уз Читанку за други разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику
14/18

991
Рещеое п пдпбраваоу другпг наставнпг средства – аудип-запис, CD звушна шитанка

уз Читанку за трећи разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику
14/18

992

Рещеое п пдбијаоу захтева издавашке куће ЈП Завпд за учбенике Бепград за

пдпбраваое рукпписа учбеника "Гепграфија 8", наципнални дпдатак за псми

разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику и писму

16/18

993 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за бпсански језик 20/18

994 Рещеое п ппстављеоу сталних судских превпдилаца за енглески језик 20/18

995 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за руски језик 20/18

996 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за арапски језик 20/18

997 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за хрватски језик 20/18

998 Рещеое п ппстављеоу сталних судских превпдилаца за италијански језик 20/18

999 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за кинески језик 20/18

1000 Рещеое п ппстављеоу сталних судских превпдилаца за мађарски језик 20/18

1001 Рещеое п ппстављеоу сталних судских превпдилаца за румунски језик 20/18

1002 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за русински језик 20/18

1003 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за слпвашки језик 20/18

1004 Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за щпански језик 20/18

1005 Рещеое п пбразпваоу испитних пдбпра за пплагаое правпсуднпг испита 21/18

1006

Рещеое п пдпбраваоу учбеника "Мађарски језик са елементима наципналне

културе" за пети разред пснпвне щкпле, на мађарскпм језику, Јавнпм предузећу

"Завпд за учбенике" Бепград

22/18

1007

Рещеое п пдпбраваоу учбеника "Рпмски језик са елементима наципналне

културе" – Читанка за трећи разред пснпвне щкпле на рпмскпм језику, Јавнпм

предузећу "Завпд за учбенике" Бепград

22/18

1008

Рещеое п пдпбраваоу учбеника "Рпмски језик са елементима наципналне 

културе" – Читанка за шетврти разред пснпвне щкпле на рпмскпм језику, Јавнпм 

предузећу "Завпд за учбенике" Бепград

22/18

1009

Рещеое п пдпбраваоу учбеника "Прирпда и друщтвп", наципнални дпдатак за

трећи и шетврти разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, Јавнпм предузећу

"Завпд за учбенике", Бепград

24/18

1010
Рещеое п пбразпваоу Радне групе за псниваое хрватскпг пбразпвнп-васпитнпг

центра
26/18

1011

Рещеое п пдпбраваоу издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград, издаваое и

упптреба рукпписа пбједиоених наципналних дпдатака уз учбенике "Свет пкп нас"

и Ликпвне културе" за 1 и 2 разред пснпвне щкпле на слпвашкпм језику

26/18

1012

Рещеое п пдпбраваоу учбеника "Мађарски језик са елементима наципналне

културе" за щести разред пснпвне щкпле на мађарскпм језику, ЈП "Завпд за

учбенике", Бепград

27/18

1013
Рещеое п ппстављеоу сталнпг судскпг превпдипца за мађарски језик за ппдрушје

Вищег суда у Зреоанину
35/18

1014

Рещеое п пдпбреоу издаваоа и упптреба учбеника "Глазбена Шкриоица –

глазбена култура" за псми разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј

кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград

35/18

1015

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета Свет

пкп нас за први разред пснпвне щкпле (учбеник и радна свеска) на мађарскпм

језлику, издавашкпј кући Креативни центар, Бепград

40/18



1016

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе аудип записа ЦД (Звушна шитанка) уз

учбеник "Слпвеншина мпја мила", слпвашки језик са елементима наципналне

културе, за први, други и трећи разред пснпвне щкпле, издавашкпј кући ЈП Завпд за

учбенике, Бепград

41/18

1017

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе аудип записа ЦД (Звушна шитанка) уз

учбеник "Слпвеншина мпја мила", слпвашки језик са елементима наципналне

културе, за шетврти, пети и щести разред пснпвне щкпле, издавашкпј кући ЈП Завпд

за учбенике, Бепград

41/18

1018

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета "Свијет

пкп нас 1" за први разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ

щкплствп дпп, Бепград

44/18

1019

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Ликпвна умјетнпст

1" за први разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ

щкплствп дпп, Бепград

44/18

1020

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета

"Математика 1" за први разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј

кући БИГЗ щкплствп дпп, Бепград

44/18

1021

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета

"Техника и технплпгија 5" за пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику,

издавашкпј кући БИГЗ щкплствп дпп, Бепград

44/18

1022

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Ликпвна умјетнпст

5" за пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ

щкплствп дпп, Бепград

44/18

1023

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Инфпрматика 5" за

пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ щкплствп

дпп, Бепград

44/18

1024

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Ппвијест 5" за пети

разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ щкплствп дпп,

Бепград

44/18

1025

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Биплпгија 5" за

пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ щкплствп

дпп, Бепград

44/18

1026

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Гепграфија 5" за

пети разред пснпвне щкпле на хрватскпм језику, издавашкпј кући БИГЗ щкплствп

дпп, Бепград

44/18

1027

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета

"Математика 5" за пети разред пснпвне щкпле на мађарскпм језику, Привреднпм

друщтву "Герундијум" дпп Бепград

46/18

1028 Рещеое п разрещеоу дужнпсти сталнпг судскпг тумаша за румунски језик 49/18

1029

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Маща и Раща –

Свет пкп нас" за први разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм језику, издавашкпј кући

"KLETT", дпп, Бепград

53/18

1030

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Математика 1"

(први, други, трећи и шетврти деп) за први разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм

језику, издавашкпј кући "НОВИ ЛОГОС", Бепград

53/18

1031

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Маща и Раща –

Свет у мпјим рукама" – учбеник ликпвне културе за први разред пснпвне щкпле, на

слпвашкпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп, Бепград

53/18

1032

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Истприја 5" – за

пети разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп,

Бепград

56/18

1033

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе учбеника "Граматика Слпвашкпг језика

са елементима наципналне културе", за седми и псми разред пснпвне щкпле, на

слпвашкпм језику, издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград

56/18

1034

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе рукпписа пбједиоенпг дпдатка уз

учбенике "Ликпвна култура" за пети, щести, седми и псми разред пснпвне щкпле,

на слпвашкпм језику, издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград

56/18

1035

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Маща и Раща –

Свет пкп нас" за први разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући

"KLETT", дпп, Бепград

56/18

1036

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Ликпвна култура",

за пети разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп,

Бепград

56/18



1037 Рещеое п разрещеоу сталнпг судскпг тумаша за кинески језик 57/18

1038

Рещеое п пдпбреоу издаваоа и упптребе другпг наставнпг средства ЦД (звушна

шитанка) уз учбеник Слпвеншина мпја вила, слпвашки језик са елементима

наципналне културе, за 7 и 8 разред пснпвне щкпле, издавашкпј кући ЈП Завпд за

учбенике, Бепград

57/18

1039

Рещеое п пдпбреоу издаваоа и упптребе другпг наставнпг средства – ЦД уз

учбеник Музишка култура за 5 разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм језику,

издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград

57/18

1040

Рещеое п пдпбреоу издаваоа и упптребе превпда учбеника Маща и Раща –

Математика за први разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући

"KLETT", дпп, Бепград

57/18

1041

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Гепграфија 5" за

пети разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп,

Бепград

60/18

1042

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Биплпгија 5", за

пети разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику, издавашкпј кући "Нпви Лпгпс",

Бепград

60/18

1043

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе другпг наставнпг средства, ЦД (Звушна

шитанка) уз учбеник "Читанка", за шетврти разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм

језику, издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике, Бепград

60/18

1044

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе учбеника "Матерои језик са

елементима наципналне културе", за седми разред пснпвне щкпле, на мађарскпм

језику, издавашкпј кући ЈП Завпд за учбенике

60/18

1045

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбенишкпг кпмплета

"Техника и технплпгија 5", за пети разред пснпвне щкпле, на русинскпм језику,

издавашкпј кући "KLETT", дпп, Бепград

60/18

1046

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Маща и Раща –

Свет у мпјим рукама" – учбеник Ликпвне културе, за први разред пснпвне щкпле, на

русинскпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп, Бепград

60/18

1047

Рещеое п пдпбраваоу издаваоа и упптребе превпда учбеника "Гепграфија 5", за

пети разред пснпвне щкпле, на слпвашкпм језику, издавашкпј кући "KLETT", дпп,

Бепград

60/18

1048
Рещеое п пбразпваоу кпмисије за пплагаое струшнпг испита заппслених у

архивима
15/18

1049 Рещеое п устанпвљаваоу лпвищта "Непрешава – Мпрпвић" 26/18

1050 Рещеое п устанпвљаваоу лпвищта "Врбас" 43/18

1051 Рещеое п Изменама Рещеоа п устанпвљаваоу лпвищта "Кпвиљак" 43/18

1052 Рещеое п даваоу лпвищта "Кпвиљак" на газдпваое 47/18

1053 Рещеое п даваоу лпвищта "Врбас" на газдпваое 47/18

1054 Рещеое п даваоу лпвищта "Јегришка" на газдпваое 47/18

1055 Рещеое п даваоу лпвищта "Винпгради" на газдпваое 47/18

1056

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

дпмским пдељеоем и дневним центрпм за смещтај старих и пензипнера Нпви

Кнежевац

1/18

1057
Рещеое п изменама Рещеоа п пбразпваоу Савета за равнпправнпст пплпва 1/18

1058
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

Опщтине Србпбран
5/18

1059
Рещеое п даваоу сагласнпсти на именпваое директпрке Центра за спцијални рад

за ппщтину Чпка
11/18

1060
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад "1

Март" за ппщтину Алибунар
14/18

1061
Рещеое п даваоу сагласнпсти на именпваое директпра Јавне устанпве спцијалне

защтите "Центар за спцијални рад Шид" у Шиду 
21/18

1062
Рещеое п даваоу сагласнпсти на именпваое директпра Центра за спцијални рад

"Сава" у Сремскпј Митрпвици 
22/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНП ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА



1063
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпра Центра

за спцијални рад у Спмбпру
24/18

1064
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

Града Зреоанина у Зреоанину
27/18

1065
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпра Центра

за спцијални рад Опщтине Ада у Ади
32/18

1066
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

Апатин у Апатину
32/18

1067
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

ппщтине Кула
35/18

1068
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое врщипца дужнпсти директпрке

Центра за спцијални рад ппщтине Мали Иђпщ
42/18

1069
Рещеое п даваоу сагласнпсти на именпваое врщипца дужнпсти директпрке 

Центра за спцијални рад "Сплидарнпст" Паншевп
44/18

1070
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

"Нпва Цроа", Нпва Цроа
48/18

1071
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпра Центра за спцијални рад у

Спмбпру
52/18

1072
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад у

Пландищту
53/18

1073
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

ппщтине Нпви Бешеј 
54/18

1074 Одлука п именпваоу директпра 7/18

1075
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката пшуваоа и негпваоа међунаципналне

тплеранције у Впјвпдини у 2018 гпдини
6/18

1076

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 2018 гпдину

6/18

1077

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 2018 гпдину

6/18

1078
Кпнкурс за дптације прганизацијама етнишких заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини
6/18

1079

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 2018 гпдину

6/18

1080

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката усмерених на реализацију афирмативних

мера и прпцеса за интеграцију Рпма за наставак „Декаде инклузије Рпма“ у 2018

гпдини

6/18

1081
Кпнкурс за регресираое превпза ушеника средоих щкпла на теритприји АП

Впјвпдине за 2018 гпдину
8/18

1082
Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката у пбласти 

пбразпваоа у АП Впјвпдини у 2018 гпдини
8/18

1083
Кпнкурс за прганизацију квиз такмишеоа "Кпликп се ппзнајемп" – дванаести циклус

у 2018 гпдини
23/18

1084

Кпнкурс за 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 2018 гпдину

31/18

1085

Измена Кпнкурса за 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 2018 гпдину

32/18

1086

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое активнпсти, прпграма и прпјеката

наципналних савета наципналних маоина у пбласти пснпвнпг и средоег

пбразпваоа у АП Впјвпдини за 2018гпдини

38/18

ДПП „ПАРК ПАЛИЋ“ ПАЛИЋ

ОГЛАСНИ ДЕО
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПБРАЗПВАОЕ, ПРППИСЕ, УПРАВУ И НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ – 

НАЦИПНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ



1087
Кпнкурс за дпделу признаоа "др Ђпрђе Натпщевић" за щкплску 2017/2018 гпдину 42/18

1088

Кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката удружеоа у 

пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа и за суфинансираое прганизација 

наципналних маоина – наципналних заједница у АП Впјвпдини за 2018 гпдину

47/18

1089

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

55/18

1090
Јавни кпнкурс за регресираое превпза студената у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини за 2018 гпдину
14/18

1091

Јавни кпнкурс за суфинансираое пбразпвних прпграма/прпјеката устанпва виспкпг

пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2018 гпдину
14/18

1092

Јавни кпнкурс за суфинансираое ушещћа на наушним скуппвима у инпстранству

наушнп-истраживашких радника и студената кпји су ппказали ппсебне резултате у

2018 гпдини

14/18

1093

Јавни кпнкурс за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти

наушнпистраживашкпг развпја невладиних прганизација у Аутпнпмнпј ппкрајини

Впјвпдини

14/18

1094
Јавни кпнкурс за суфинансираое прганизпваоа наушнп-струшних скуппва у 2018

гпдини
14/18

1095

Јавни кпнкурс за суфинансираое текућих ппправки и пдржаваое зграда, пбјеката и

ппреме устанпва студентскпг стандарда шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина

Впјвпдина за 2018 гпдину

14/18

1096

Јавни кпнкурс за суфинансираое текућих ппправки и пдржаваое зграда, пбјеката и

ппреме устанпва виспкпг пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина

Впјвпдина за 2018 гпдину

14/18

1097

Јавни кпнкурс за суфинансираое набавке мащина и ппреме у устанпвама виспкпг

пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2018 гпдину
14/18

1098
Јавни кпнкурс за финансираое развпјнпистраживашких прпјеката виспких щкпла

струкпвних студија с теритприје АП Впјвпдине у 2018 гпдини
22/18

1099

Јавни кпнкурс за дпделу средстава за дарпвите студенте устанпвама виспкпг

пбразпваоа шији је псниваш Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина за 2018 гпдину
22/18

1100

Јавни кпнкурс за финансираое наушнпистраживашких прпјеката наципналних

маоина – наципналних заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за 2018

гпдину

22/18

1101

Јавни кпнкурс за финансираое прпјеката кпји се баве истраживашкп - уметнишким

стваралащтвпм у ппљу уметнпсти, с теритприје АП Впјвпдине у 2018 гпдини
22/18

1102

Јавни кпнкурс за финансираое краткпрпшних прпјеката пд ппсебнпг интереса за

пдрживи развпј у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2018 гпдини
23/18

1103

Кпнкурс за 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 2018 гпдину

31/18

1104
Јавни кпнкурс за пријављиваое прпјеката за реализацију акције "Правп на прву

щансу"
35/18

1105
Јавни кпнкурс за финансираое прпграма ппдстицаоа сарадое

наушнпистраживашких прганизација и привреде у 2018 гпдини
37/18

1106
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката щтедљиве расвете
5/18

1107

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за финансираое

реализације прпјеката рекултивације напущтених кпппва без титулара
15/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСПКП ПБРАЗПВАОЕ И НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНПСТ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВП И САПБРАЋАЈ 



1108

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава из бучета

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018. гпдини за суфинансираое израде

прпјектнп технишке дпкументације за изградоу инфраструктурних пбјеката

јединица лпкалне сампуправе у циљу ппдрщке јединицама лпкалне сампуправе у

унапређеоу развпја инфраструктурних пбјеката кпји дппринпсе ствараоу

ппвпљнијих услпва за живпт станпвнищтва кап и развпју јединице лпкалне

сампуправе

15/18

1109

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за финансираое и суфинансираое

прпјеката невладиних прганизација и непрпфитних институција у 2018. гпдини, за

унапређеое сазнаоа деце у предщкплским устанпвама, кап и ушеника пснпвних и

средоих щкпла на ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине п ефикаснпм

кприщћеоу енергије

21/18

1110

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката примене спларне енергије у ппљппривредним газдинствима
27/18

1111

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката примене спларне енергије у ппљппривредним газдинствима

– Намена Б

31/18

1112

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама у

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое развпја сапбраћаја и путне

инфраструктуре-стајалищта

38/18

1113
Јавни кпнкурс за израду анализа пптенцијала за енергетску санацију пбјеката

пснпвних щкпла и предщкплских устанпва
44/18

1114

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

израде елабпрата енергетске ефикаснпсти у јавним устанпвама
44/18

1115

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое

реализације прпјеката уградое кптлпва са већим степенпм кприснпг дејства у

јавним устанпвама на теритприји АП Впјвпдине

52/18

1116

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама у

Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за суфинансираое развпја сапбраћаја и путне

инфраструктуре – зпне щкпле, брзински дисплеји и семафпри

52/18

1117

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних ппдстицајних средстава за суфинансираое 

реализације прпјеката примене пбнпвљивих извпра енергије у пбјектима јавне 

намене

52/18

1118

Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за финансије у 2018.

гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјеката кпји се финансирају из фпндпва

Еврппске уније

7/18

1119

Други Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за фнаннсије у 

2018. гпдини за ушещће у суфинансираоу прпјекта кпји се финансирају из фпндпва

Еврппске уније 

37/18

1120
Кпнкурс за дпделу средстава црквама и верским заједницама кпје делују на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018. гпдину
5/18

1121
Кпнкурс за ппдрщку реализацији манифестација у лпкалним сампуправама АП

Впјвпдине у 2018. гпдини – Сајам културе
5/18

1122

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпграма, прпјеката, манифестација и

фестивала у пбласти уметнишкпг стваралащтва и примеоене уметнпсти, кап и

аматерскпг стваралащтва у култури у АП Впјвпдини у 2018. гпдини

5/18

1123
Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката у пбласти защтите и пшуваоа 

културнпг наслеђа у АП Впјвпдини у 2018. гпдини
5/18

1124

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 2018. гпдини

5/18

1125

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое набавке коига и других публикација за

јавне ппщтинске и градске библиптеке у АП Впјвпдини у 2018. гпдини
5/18

1126

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпграма и прпјеката пд знашаја за

културу и уметнпст наципналних маоина – наципналних заједница у АП Впјвпдини

у 2018. гпдини

5/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНП ИНФПРМИСАОЕ И ПДНПСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА



1127 Кпнкурс за унапређиваое прпфесипналних стандарда у 2018. гпдини 5/18

1128
Кпнкурс за ппдстицаое јавнпг инфпрмисаоа на српскпм језику у земљама у

пкружеоу у 2018. гпдини
5/18

1129
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа псетљивих

група у 2018. гпдини
5/18

1130

Кпнкурс за суфинансираое прпизвпдое филмпва из пбласти филмске уметнпсти и

псталпг аудип – визуелнпг стваралащтва у АП Впјвпдини у 2018. гпдини
8/18

1131
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја из пбласти

јавнпг инфпрмисаоа у 2018. гпдини
8/18

1132

Кпнкурс за суфинансираое фестивала и манифестација, кап и аматерскпг

стваралащтва из пбласти филмске уметнпсти и псталпг аудип-визуелнпг

стваралащтва у АП Впјвпдини у 2018. гпдини

14/18

1133

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката прпизвпдое медијских садржаја на језицима

наципналних маоина из пбласти јавнпг инфпрмисаоа у 2018. гпдини
33/18

1134
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката из пбласти јавнпг инфпрмисаоа псетљивих

група у 2018. гпдини
33/18

1135
Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката савременпг стваралащтва у

АП Впјвпдини у 2018. гпдини
35/18

1136

Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката пд знашаја за културу и

уметнпст наципналних маоина – наципналних заједница у АП Впјвпдини у 2018.

гпдини

35/18

1137

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 2018. гпдини

35/18

1138
Кпнкурс за финансираое – суфинансираое прпјеката у пбласти защтите и пшуваоа

културнпг наслеђа у АП Впјвпдини у 2018. гпдини
35/18

1139
Ванредни кпнкурс за дпделу средстава црквама и верским заједницама кпје делују

на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2018. гпдину
52/18

1140
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за птвараое нпвих радних места

ппвезаних са реализацијпм нпвпг инвестиципнпг прпјекта
10/18

1141
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за куппвину ппреме привредних

друщтава ппвезаних са реализацијпм инвестиција
10/18

1142
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа стратещкпг

знашаја у пбласти регипналнпг развпја
16/18

1143

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа за

унапређеое израде и спрпвпђеое ефикасних регипналних и лпкалних јавних

пплитика

27/18

1144

Кпнкурс за суфинансираое прпјеката за унапређеое радних и управљашких

капацитета у јединицама лпкалне сампуправе на теритприји АП Впјвпдине, 2018.

гпдина

27/18

1145
Кпнкурс за суфинансираое прпјеката јединица лпкалних сампуправа стратещкпг 

знашаја у пбласти регипналнпг развпја – други ппзив
28/18

1146
Кпнкурс за ппдрщку прганизацијама цивилнпг друщтва за прпјекте кпји дппринпсе

сарадои јавнпг и цивилнпг сектпра
43/18

1147
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за птвараое нпвих радних места 

ппвезаних са       реализацијпм инвестиципнпг прпјекта
46/18

1148

Кпнкурс п дпдели средстава за суфинансираое изградое, санације и

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне канализације

на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

16/18

1149
Кпнкурс за суфинансираое уређеоа атарских путева и птресищта на теритприји АП

Впјвпдине у 2018 гпдини
18/18

1150

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у набавку ппреме за

защтиту пд временских неппгпда и елемената пптребних за ппдизаое прпизвпдних

засада впћака, винпве лпзе и хмеља у 2018 гпдини

18/18

1151

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке ппреме и система за

навпдоаваое и ппреме за ппбпљщаое впднпг, ваздущнпг и тпплптнпг режима

биљака на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

18/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ППЉППРИВРЕДУ, ВПДППРИВРЕДУ И ШУМАРСТВП

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИПНАЛНИ РАЗВПЈ, МЕЂУРЕГИПНАЛНУ САРАДОУ И ЛПКАЛНУ 

САМПУПРАВУ



1152
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппремаое стпшарских фарми у АП

Впјвпдини у 2018 гпдини
18/18

1153

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое набавке кпнструкција и ппреме за

биљну прпизвпдоу у защтићенпм прпстпру на теритприји АП Впјвпдине у 2018

гпдини

18/18

1154

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија с

ппљппривреднпг земљищта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг

земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

18/18

1155

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за реализацију радпва на уређеоу

каналске мреже у функцији пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

19/18

1156
Измена кпнкурса за суфинансираое уређеоа атарских путева и птресищта на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
19/18

1157

Измена кпнкурса за дпделу ппдстицајних средстава за уклаоаое дивљих деппнија

с ппљппривреднпг земљищта, пднпснп привпђеое намени ппљппривреднпг

земљищта на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

19/18

1158
Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у пшеларствп на

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини
21/18

1159
Кпнкурс за дпделу средстава за ппдизаое нпвих рибоака и рекпнструкцију

ппстпјећих на теритприји АП Впјвпдине за 2018 гпдину
21/18

1160
Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за суфинансираое активнпсти кпд

ппступака кпмасације на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
21/18

1161
Кпнкурс за дпделу средстава за пдржаваое традиципналних манифестација у 2018

гпдини на теритприји АП Впјвпдине
22/18

1162

Кпнкурс за финансираое интензивираоа кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта

кпјим распплажу наушнп-истраживашке устанпве и институти и средое

ппљппривредне щкпле – путем набавке ппреме 

22/18

1163
Кпнкурс за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа средстава из

Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину
24/18

1164
Кпнкурс за дпделу средстава за ппдрщку младима у руралним ппдрушјима на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
24/18

1165
Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у физишка средства

ппљппривредних газдинстава у АП Впјвпдини у 2018 гпдини
25/18

1166

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у набавку ппреме за

прпизвпдоу вина и прпизвпдоу и прераду пешурака на теритприји АП Впјвпдине у

2018 гпдини

27/18

1167

Измена Кпнкурса за дпделу средстава за суфинансираое инвестиција у набавку

ппреме за прпизвпдоу вина и прпизвпдоу и прераду пешурака на теритприји АП

Впјвпдине у 2018 гпдини

28//18

1168

II Кпнкурс п дпдели средстава за суфинансираое изградое, санације и

рекпнструкције впдних пбјеката у јавнпј свпјини и пбјеката фекалне канализације

на теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини

32/18

1169
Измена Кпнкурса за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа

средстава из Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину
32/18

1170
Кпнкурс за расппделу средстава из бучетскпг фпнда за развпј лпвства АП Впјвпдине

за 2018 гпдину
36/18

1171

Кпнкурс за дпделу ппдстицајних средстава за ппбпљщаое стпшарске прпизвпдое

на ппљппривредним газдинствима и за увпђеое ЕУ стандарда у пбјекте у кпјима се

врщи прпизвпдоа и прерада млека у АП Впјвпдини у 2018 гпдини

36/18

1172

Кпнкурс за дпделу средстава за суфинансираое трпщкпва увпђеоа и

сертификације система безбеднпсти и квалитета хране и прпизвпда са пзнакпм

гепграфскпг ппрекла у 2018 гпдини на теритприји АП Впјвпдине

36/18

1173

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за реализацију прпграмских активнпсти

удружеоа удружеоа грађана у 2018 гпдини на теритприји АП Впјвпдине шија је

делатнпст у вези са ппљппривреднпм прпизвпдопм

40/18

1174 Јавни пглас за даваое права на газдпваое лпвищтима 43/18

1175

Кпнкурс п дпдели бесппвратних средстава јавним средоим щкплама на теритприји

АП Впјвпдине, за реализацију прпјектних активнпсти на тему задругарства у 2018

гпдини

49/18

1176
Кпнкурс за расппделу средстава из Гпдищоег прпграма мера за спрпвпђеое 

пдгајивашкпг прпграма у АП Впјвпдини у 2018 гпдини
49/18

1177
 II Кпнкурс за дпделу средстава из Гпдищоег прпграма кприщћеоа средстава из 

Бучетскпг фпнда за щуме АП Впјвпдине за 2018 гпдину 
53/18



1178
Други кпнкурс за расппделу средстава из Бучетскпг фпнда за развпј лпвства АП

Впјвпдине за 2018 гпдину
56/18

1179 Обавещтеое 56/18

1180

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне

екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке репрпматеријала и услуга у 2018

гпдини

16/18

1181

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим привредним

друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне

екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме или спфтвера у

2018 гпдине

16/18

1182

Измена Јавнпг кпнкурса п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим

привредним друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру

креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме или

спфтвера у 2018 гпдини

28/18

1183

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва

прганизације регипналних међунарпдних сајамских манифестација у АП Впјвпдини

у 2018 гпдини

35/18

1184
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за

дппринпс развпју спцијалне екпнпмије АП Впјвпдине у 2018 гпдине
35/18

1185

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 2018 гпдини

35/18

1186

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 2018 гпдини –

међунарпдне манифестације

35/18

1187

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 2018 гпдини –

манифестације

35/18

1188

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП

Впјвпдине у 2018 гпдини

35/18

1189

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са

теритприје АП Впјвпдине за финансираое прпјеката пд знашаја за развпј

туристишкпг пптенцијала у 2018 гпдини

35/18

1190

Јавни кпнкурс п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана за

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини – прганизпваое кпнгреса

35/18

1191

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за

суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП

Впјвпдине у 2018 гпдини – ппдизаое квалитета пбјеката за дегустацију

35/18

1192
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за

набавку репрпматеријала у 2018 гпдини
35/18

1193

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за

набавку мащина или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне импвине

у 2018 гпдини

35/18

1194
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава ппслпвним инкубатприма на

теритприји АП Впјвпдине у 2018 гпдини
35/18

1195

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва

кластер прганизација за реализацију прпјеката и набавку ппреме у 2018 гпдини
35/18

1196
Јавни кпнкурс финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји АП Впјвпдине

у 2018 гпдини
36/18

1197
Јавни ппзив за дпделу субвенција за заппщљаваое незаппслених лица у АП

Впјвпдини у 2018 гпдини
36/18

1198
Јавни ппзив за дпделу субвенција за сампзаппщљаваое у АП Впјвпдини у 2018

гпдини
36/18

1199

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са

теритприје АП Впјвпдине за финансираое прпјекта пд знашаја за развпј туристишкпг

пптенцијала у 2018 гпдини

37/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ



1200
Измена Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака

за набавку репрпматеријала у 2018 гпдини
42/18

1201

Измена Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака

за набавку мащина или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне

импвине у 2018 гпдини

42/18

1202

Јавни кпнкурс п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана за

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини – прганизпваое кпнгреса

50/18

1203

Јавни кпнкурс п дпдели бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва

прганизације регипналних међурегипналних сајамских манифестација у АП

Впјвпдини у 2018 гпдини

50/18

1204

Измена Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима 

за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала АП 

Впјвпдине у 2018 гпдини

50/18

1205

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за суфинансираое трпщкпва 

наступа привредних субјеката са теритприје Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, на 

сајмпвима у Еврппи и на међунарпдним сајмпвима у Републици Србији у 2018 

гпдини

51/18

1206
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва

кластер прганизација за реализацију прпјеката у 2018 гпдини
52/18

1207

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава лпкалним сампуправама са

теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое прпјеката из пбласти електрпнских

кпмуникација и инфпрмаципнпг друщтва за 2018 гпдину

52/18

1208

Измена Јавнпг кпнкурса п дпдели бесппвратних средстава удружеоима грађана за

финансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне

ппкрајине Впјвпдине у 2018 гпдини – прганизпваое кпнгреса

52/18

1209
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за

набавку репрпматеријала у 2018 гпдини
55/18

1210
Измена кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака

за набавку репрпматеријала у 2018 гпдини
56/18

1211
Измена II Кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое

издатака за набавку репрпматеријала у 2018 гпдини
58/18

1212

Јавни пглас за дпделу средстава из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018

гпдини за децу и ппрпдицу, ради реализације Одлуке п праву на нпвшану ппмпћ

ппрпдици у кпјпј се рпди треће дете

5/18

1213

Јавни пглас за дпделу средстава из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2018

гпдини за децу и ппрпдицу, ради реализације Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п

праву на суфинансираое трпщкпва за бипмедицински пптппмпгнутп пплпђеое за

другп, треће и свакп нареднп дете

5/18

1214
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое мера, активнпсти и

прпграма у пбласти спцијалне защтите у 2018 гпдини
11/18

1215

Јавни кпнкурс за финансираое прпграма удружеоа грађана у пбласти спцијалне

защтите и защтите лица са инвалидитетпм, бпрашкп-инвалидске защтите,

друщтвене бриге п деци и пппуларизације прпнаталитетне пплитике у 2018 гпдини

20/18

1216

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава градпвима и ппщтинама са

теритприје АП Впјвпдине за суфинансираое израде лпкалних акципних планпва за

унапређеое пплпжаја Рпма и реализацију лпкалних акципних планпва за

унапређеое пплпжаја Рпма из пбласти станпваоа

27/18

1217

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава градпвима и ппщтинама са

теритприје АП Впјвпдине за финансираое ангажпваоа кппрдинатпра за рпмска

питаоа

27/18

1218
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое мера, активнпсти и

прпграма у пбласти спцијалне защтите у 2018 гпдини
34/18

1219

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

40/18

1220
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава удружеоеима грађана за финансираое

прпјеката у пбласти унапређеоа пплпжаја Рпма и Рпмкиоа
40/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ, ДЕМПГРАФИЈУ И РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА 



1221

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава ппрпдицама у кпјима се рпди треће или 

шетвртп дете за рещаваое стамбенпг питаоа или за унапређеое услпва станпваоа 

на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
43/18

1222
Јавни кпнкурс за финансираое, пднпснп суфинансираое мера, активнпсти и 

прпграма у пбласти спцијалне защтите у 2018 гпдини
56/18

1223
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад

за ппщтине Жабаљ и Тител "Сплидарнпст" Жабаљ
57/18

1224
Рещеое п даваоу сагласнпсти за именпваое директпрке Центра за спцијални рад 

"Пећинци" у Пећинцима
57/18

1225
Јавни кпнкурс за финансираое ппсебних прпграма – прпјеката изградое, 

пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини
4/18

1226
Јавни кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма у складу са Акципним планпм

Прпграма развпја сппрта у АП Впјвпдини 2016- 2018
15/18

1227
Јавни кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма прганизације и ушещћа на

међунарпдним сппртским такмишеоима пд знашаја за АП Впјвпдину
15/18

1228
Јавни кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма афирмације щкплскпг и

универзитетскпг сппрта у АП Впјвпдини
15/18

1229
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке псниваоа и пснаживаоа рада

канцеларије за младе
16/18

1230
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке спрпвпђеоу пмладинске пплитике 18/18

1231
Кпнкурс за финансираое реализације прпграма "Фпнд за таленте" за 2018 гпдину 18/18

1232
Јавни кпнкурс за финансираое ппсебнпг прпграма прганизације и ушещћа на

међунарпдним сппртским такмишеоима пд знашаја за АП Впјвпдину
32/18

1233 Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке спрпвпђеоу пмладинске пплитике 32/18

1234
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое ппсебних прпграма – прпјеката изградое,

пдржаваоа и ппремаоа сппртских пбјеката у АП Впјвпдини
32/18

1235
Кпнкурс за финансираое прпјекта „НОВИ САД-ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ

2019 (ОПЕНС 2019)
37/18

1236
Кпнкурс за финансираое прпјеката ппдрщке псниваоа и пснаживаоа рада 

Канцеларија за младе
38/18

1237
Измена Кпнкурса за финансираое прпјеката ппдрщке псниваоа и пснаживаоа

рада Канцеларија за младе
42/18

1238 Кпнкурс за финансираое прпјеката са циљем афирмације жена у сппрту 43/18

1239 Кпнкурс за финансираое реализације прпграма "Фпнд за таленте" за 2018 гпдину 53/18

1240

Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава из бучета Аутпнпмне ппкрајине

Впјвпдине у 2018. гпдини, за суфинансираое израде планске дпкументације
22/18

1241
Кпнкурс за уступаое на кприщћеое делпва рибарских ппдрушја на теритприји

Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
56/18

1242
Јавни кпнкурс за финансираое пднпснп суфинансираое хитних капиталних

ппправки у здравственим устанпвама у 2018 гпдини
2/18

1243
Јавни кпнкурс за финансираое пднпснп суфинансираое изградое, пдржаваоа и

ппремаоа здравствених устанпва у 2018 гпдини
2/18

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВП

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СППРТ И ПМЛАДИНУ

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ



1244
Јавни кпнкурс за дпделу средстава Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп

удружеоима за пбласт здравствене защтите у 2018 гпдини
5/18

1245

Јавни кпнкурс за финансираое пднпснп суфинансираое набавке медицинске и

немедицинске ппреме здравственим устанпвама у 2018 гпдини
20/18

1246

Јавни кпнкурс за финансираое пднпснп суфинансираое изградое, инвестиципнпг

улагаоа и инвестиципнпг пдржаваоа здравствених устанпва у 2018 гпдини
31/18

1247
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое пднпснп сифинансираое хитних

капиталних ппправки у здравственим устанпвама у 2018 гпдини
31/18

1248
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти лпкалнпг и

регипналнпг екпнпмскпг развпја
1/18

1249
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти енергетске

ефикаснпсти
1/18

1250
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти предщкплскпг

пбразпваоа и васпитаоа
1/18

1251
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти сапбраћајне

инфраструктуре
1/18

1252
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти развпја

сппрта
1/18

1253
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

впдпснабдеваоа и защтите впда
1/18

1254
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

енергетске ефикаснпсти
3/18

1255
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја
3/18

1256
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

предщкплскпг пбразпваое и васпитаоа
3/18

1257
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

сапбраћајне инфраструктуре
3/18

1258
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

развпја сппрта
3/18

1259
Измена Јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

впдпснабдеваоа и защтите впда
3/18

1260
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти

впдпснабдеваоа и защтите впда
31/18

1261
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти лпкалнпг и

регипналнпг екпнпмскпг развпја
31/18

1262
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти сапбраћајне

инфраструктуре
31/18

1263
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти пснпвнпг

пбразпваоа и васпитаоа
31/18

1264
Јавни кпнкурс за финансираое и суфинансираое прпјеката у пбласти развпја

сппрта
31/18

1265

Кпнкурс за дпделу средстава удружеоима грађана/ удружеоима жена за

финансираое прпјеката у пбласти равнпправнпсти пплпва са циљем унапређеоа

пплпжаја жена наципналних маоина на теритприји АП Впјвпдине

7/18

1266
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји АП

Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм
11/18

1267 Кпнкурс за публикпваое радпва у пбласти рпдне равнпправнпсти 18/18

1268

Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава маркетинщким и кпнсултантским

агенцијама за прпмпцију и маркетинщку пбраду прпизвпда жена предузетница
27/18

1269
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава брашним парпвима на теритприји АП

Впјвпдине за куппвину сепских кућа са пкућницпм
32/18

1270 Кпнкурс за унапређеое рпдне равнпправнпсти на теритприји АП Впјвпдине 42/18

1271
Јавни кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за ппдстицаое сппственпг 

бизниса
55/18

 

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАОА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ

ЗАВПД ЗА РАВНППРАВНПСТ ППЛПВА


