
СПИСАК ДОКУМЕНАТА 

КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 

ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06); 
2. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 

РС”, бр. 99/09, 67/12 – одлука УС РС број IУз‒353/09); 
3. Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14); 

4. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13 и 142/14); 

5. Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 

124/14); 

6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15); 
7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, 

бр. 120/2004, 54/07, 104/09 и 36/10); 
8. Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 

66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13); 

9. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, Одлука УС РС, IУ бр. 

187/05‒79/11‒58, 32/13, 75/14); 
10. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 

гласник РС” 30/10); 

11. Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95 и 20/09 Одлука СУС IУ бр. 
9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96, 231/96, 135/97 и 160/99 ‒ СЛ СРЈ, 16/01-3 и 55/13); 

12. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС”, број 101/07); 

13. Закон о правосудном испиту („Службени гласник РС”, број 16/97); 

14. Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, бр. 11/02, 
„Службени лист СЦГ”, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 – 

др. закон и 97/13 – одлука УС); 
15. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10);  
16. Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09 

и 55/14 Одлука УС РС, бр. ИУз‒882/10 ‒ 20/14); 
17. Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, број 36/06); 

18. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 ‒аутентично тумачење и 68/15); 

19. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/10); 

20. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13); 

21. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13); 

22. Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС”, број 55/13); 
23. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 

55/13); 
24. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС”, број 

68/15); 
25. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03 и 12/06); 

26. Уредбa о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник 
РС”, бр.16/09 и 84/14); 

27. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о 
мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10); 

28. Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору 
(„Службени гласник РС”, број 81/15); 

29. Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Службени 

гласник РС”, број 81/15); 

30. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног 

предмета у основној и средњој школи („Службени гласник РС”, број 46/01);  
31. Одлука о висини накнаде за рад чланова Савета за стручно образовање и образовање 

одраслих („Службени гласник РС”, број 38/12); 
32. Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 

2015. годину („Службени гласник РС”, број 2/15); 
33. Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи („Службени гласник РС”, број 

9/14); 
34. Одлука о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији 

(„Службени гласник РС”, бр. 58/94, 49/95, 20/97, 58/97, 13/98, 23/98, 31/98, 40/99, 
24/00, 31/00, 26/01, 56/01, 7/02, 36/02, 50/02, 65/02, 9/03, 76/03, 121/03); 



35. Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 7/93, 

37/93, 31/94, 4/95, 19/95, 42/95, 22/96, 24/97, 20/98, 44/99, 18/00, 29/01, 22/02, 
36/02, 40/03, 53/04, 54/05, 5/06, 44/06); 

36. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник 

РС”, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00, 106/05); 
37. Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС”, бр. 7/93, 

19/93, 6/99, 50/02, 97/05, 90/11); 
38. Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 45/15); 
39. Одлука о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 45/15); 

40. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС”, бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 
63/13, 106/13, 120/13 и 20/14); 

41. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске 
службе директног корисника буџетских средстава („Службени гласник РС”, број 

123/03); 

42. Правилник о полагању правосудног испита („Службени гласник РС”, бр. 14/98 , 88/08 и 

108/12); 
43. Правилник о Програму правосудног испита („Службени гласник РС”, број 51/97); 

44. Правилник о сталним судским тумачима („Службени гласник РС″, број 35/10); 

45. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 
гласник РС”, бр. 22/05, 51/08 и 88/15 и 105/2015);  

46. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, број 08/11); 

47. Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама („Службени гласник РС”, број 146/14); 

48. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и 
средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета („Службени гласник 

РС”, број 117/13); 
49. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника („Службени гласник РС”, број 85/13); 
50. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 86/15); 
51. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС”, број 67/13); 

52. Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих 

(„Службени гласник РС”, бр. 50/13, 115/13); 

53. Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 38/13); 

54. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 
предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС”, број 61/12); 

55. Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник 
РС”, број 81/15); 

56. Правилник о општем обрасцу записника о иснпекцијском надзору („Службени гласник 
РС”, број 81/15); 

57. Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора („Службени гласник 
РС”, број 81/15); 

58. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску 
установу („Службени гласник РС”, број 44/11); 

59. Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС”, бр. 7/11, 

68/12); 

60. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, број 76/10); 
61. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

(„Службени гласник РС”, број 63/10); 
62. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник РС”, број 30/10); 
63. Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени 

гласник РС”, број 69/15); 
64. Правилник о висини такси за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеничких 

комплета, уџбеника, других наставних средстава, наставних помагала, дидактичких 



средстава и наставног средства за предшколске установе („Службени гласник РС”, број 

75/15); 
65. Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у 

предшколској установи („Службени гласник РС”, број 131/14); 

66. Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих 
програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска 

установа („Службени гласник РС”, број 26/13); 
67. Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у 

одговарајућим здравственим установама („Службени гласник РС”, број 124/12); 
68. Правилник o критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја 

који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС”, број 44/11); 

69. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних 

исправа у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 59/10); 
70. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка („Службени гласник РС”, број 77/14); 
71. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи („Службени гласник РС”, број 70/15); 

72. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Службени 

гласник РС”, број 47/94); 
73. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 75/15); 

74. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 37/93, 42/93) 

75. Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, бр. 41/14, 37/15, 

46/15 и 75/15); 

76. Правилник о евиденцији у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 31/06, 51/06, 
44/13, 55/14); 

77. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник РС”, број 
43/15); 

78. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи („Службени гласник РС”, број 
82/15); 

79. Правилник о садржају и начину вођења матичне евиденције о ученицима и 
остваривању годишњег програма рада у дому ученика и у школи са домом („Службени 

гласник РС”, бр. 24/98, 71/03); 
80. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Службени 

гласник РС”, број 43/15); 

81. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају 

делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/15); 

82. Правилник о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и 
критеријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому ученика („Службени 

гласник РС”, број 77/14); 
83. Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени 

гласник РС”, број 75/13); 
84. Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског 

стандарда („Службени гласник РС”, број 1/12); 
85. Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у 

погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник 
РС”, број 90/11); 

86. Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник 
РС”, број 67/11); 

87. Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС”, број 63/11); 

88. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске 

картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС”, бр. 29/11, 

90/13); 
89. Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник 

РС”, бр. 46/10, 47/11, 56/12, 75/13); 
90. Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС”, бр. 

36/10, 55/12); 
91. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); 
92. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни 

рад из изборних предмета у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12 и 15/13); 



93. Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/13);  
94. Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12 и 18/13); 

95. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15/13); 

96. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 8/15); 
97. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/91, 

1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 

7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15-I ‒ други пропис и 5/15-II ‒ други пропис. 
Дана 21.8.2015. престале да важе одредбе чл. 2, 3, 6, 8, 9. и 10. Правилника ‒ види: 

чл. 4, 5, 6. и 9. Правилника - 8/15. 16/15 - други пропис, 16/15-I ‒ други пропис, 
16/15-II ‒ други пропис, 16/15-III ‒ други пропис, 16/15-IV ‒ други пропис, 16/15-V ‒ 

други пропис, 16/15-VI ‒ други пропис и 16/15-VII ‒ други пропис); 

98. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада 
хране („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/15); 

99. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам 
(„СлСлужбени. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/15 и 16/15); 

100. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15 и 16/15); 
101. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15); 

102. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 8/15); 
103. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 8/15); 

104. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и 

јавно информисање („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 

105. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 16/15); 
106. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада eкономија, право и администрација 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 

107. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада геодезија и грађевинарство 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 
108. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада хидрометеорологија („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 

109. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада личне услуге („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 16/15); 

110. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју машинство и обрада метала („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 
111. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада шумарство и обрада дрвета 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15); 

112. Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које 
остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар 

информационих технологија („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/14); 



113. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовне профиле аутоелектричар и електротехничар за 
електронику на возилима („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/04 и 

12/05); 

114. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовне профиле пословни администратор и финансијски 

администратор („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/04, 11/05 и 18/07); 
115. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама 

које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле пољопривредни 
техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, руковалац ‒ механичар 

пољопривредне технике, месар, пекар и прерађивач млека („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр. 15/04, 13/05 и 17/07); 

116. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у 
настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број: 1/95, 24/04, 10/09 и 2/12); 
117. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама 

које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле техничар за 

козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање 

графичких производа („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број: 21/04, 17/06 
и 4/09); 

118. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски 
техничар, медицинска сестра ‒ техничар, стоматолошка сестра ‒ техничар, 

фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 25/04, 1/07 и 10/09); 

119. Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама 
које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле техничар за 

козметичку технологију, техничар за графичку припрему и техничар за обликовање 
графичких производа („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/04, 17/06 и 

4/09); 
120. Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у стручној школи 

за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада 
остало ‒ делатност личних услуга („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 

3/97 и 2/06); 
121. Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање 

специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада 

електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/97, 10/03, 11/08 и 

6/10); 

122. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовни профил банкарски службеник („Службени гласник 

РС – Просветни гласник”, бр. 11/05 и 21/07); 
123. Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији 

информатичког смера по програму огледа („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број: 4/06 и 2/08); 

124. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовне профиле столар и техничар за обликовање 

намештаја и ентеријера („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број:15/06 и 
8/09); 

125. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовни профил администратор рачунарских мрежа 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/06 и 23/07); 

126. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил златар („Службени гласник РС – Просветни 

гласник”, бр. 17/06 и 8/09); 
127. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у средњим школама које остварују наставне планове и програме за наглуве 
и глуве ученике („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/04 и 

2/09); 
128. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/07 и 17/07); 



129. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил техничар мехатронике („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 9/07 и 6/10); 

130. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовне профиле архитектонски техничар и кровопокривач 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/07 и 10/08); 

131. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 14/07, 6/10 и 9/12); 
132. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја за 

безбедност („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/07, 6/10 и 9/12); 

133. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 
план и програм огледа за образовни профил авио-техничар („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр. 16/07, 4/09, 6/10 и 9/12); 
134. Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују наставни 

план и програм огледа за образовни профил техничар ваздушног саобраћаја за 

спасавање („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број: 17/07, 6/10 и 9/12); 

135. Статут Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14); 
136. Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне покрајине Војводине 

(„Службени лист АПВ”, број 20/14); 

137. Покрајинска скупштинска одлука о застави Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ”, бр. 02/04, 18/09 – промена назива акта; Одлуку УС РС број IУ-137/04 ‒ 

70/12-13 и АПВ, 22/12‒1125); 

138. Покрајинска скупштинска одлука о употреби историјског знамења АП Војводине 

(„Службени лист АПВ”, бр. 10/02, 18/09 – промена назива акта; Одлуку УС РС број IУ-
187/02 ‒ 70/12-12 и АПВ, 22/12-1124); 

139. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. 
годину („Службени лист АПВ”, бр. 53/14 и 54/14 ‒ испр.); 

140. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама 
(„Службени лист АПВ”, бр. 20/09, 03/11); 

141. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 
37/14); 

142. Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/14 и 54/14 ‒ други пропис); 

143. Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката („Службени 

лист АПВ”, број 54/14); 

144. Покрајинска скупштинска одлука о броју и просторном распореду средњих школа чији 

је оснивач Аутономна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 23/10); 
145. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама 

националних мањина ‒ националних заједница („Службени лист АПВ”, број 14/15); 
146. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и 

организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних 
мањина – националних заједница („Службени лист АПВ”, број 14/15); 

147. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и 
суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег 

образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини 
(„Службени лист АПВ”, број 14/15); 

148. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и верским 
заједницама („Службени лист АПВ”, број 54/14); 

149. Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава 

за националне савете националних мањина („Службени лист АПВ”, број 54/14); 

150. Покрајинска скупштинска одлука о испиту из страног језика и језика националне 

мањине за рад у органима покрајинске управе („Службени лист АПВ”, бр. 14/03, 2/06 и 
18/09 – назив акта); 

151. Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе („Службени лист АПВ”, бр. 
14/06, 5/08, 15/08 – исправка); 

152. Одлука о образовању Савета за реформу покрајинске управе („Службени лист АПВ”, бр. 
17/06, 15/07 и 15/10); 

153. Одлука о употреби имена „Војводина” („Службени лист АПВ”, број 10/05); 
154. Одлука о обављању послова ван седишта покрајинских органа управе („Службени лист 

АПВ”, број 5/03); 



155. Одлука о Кодексу понашања у покрајинским органима („Службени лист АПВ”, број 

9/13); 
156. Одлука о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ”, број 14/03); 

157. Одлука о додели Признања „др Ђорђе Натошевић” („Службени лист АПВ”, бр. 8/01, 

10/10 и 37/14); 
158. Одлука о одређивању средњих школа од изузетног значаја за Аутономну покрајину 

Војводину („Службени лист АПВ”, број 19/05); 
159. Одлука о мрежи установа ученичког стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина 

Војводина („Службени лист АПВ”, бр. 32/02 и 14/03); 
160. Одлукa о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем 

на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 10/03 и 8/06); 

161. Покрајинска уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским 

органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места 
(„Службени лист АПВ”, бр. 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 и 20/15);  

162. Покрајинска уредба о оцењивању и напредовању запослених („Службени лист АПВ”, 
број 2/13); 

163. Покрајинска уредба о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у радним 

телима („Службени лист АПВ”, број 35/14); 

164. Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број 8/15); 

165. Пословник Покрајинске владе („Службени лист АПВ”, број 52/14); 

166. Пословник одбора за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић” („Службени лист АПВ”, 
број 32/13); 

167. Упутство о ближем уређивању употребе грба АП Војводине („Службени лист АПВ”, бр 

18/03); 

168. Правилник о начину провере знања из страног језика и језика националне мањине 
(„Службени лист АПВ”, број 6/04); 

169. Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” („Службени 
лист АПВ”, број 7/15); 

170. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији 
Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину („Службени лист АПВ”, 

број 24/15); 
171. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину(„Службени лист АПВ”, 
број 24/15); 

172. Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 

суфинансирање набавке опреме за школе основног образовањa и васпитања и за школе 

средњег образовања на територији Aутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број 16/15); 

173. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 

суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводинe („Службени лист АПВ”, број 16/15); 

174. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 

суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког 
стандарда у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, број 16/15); 

175. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за суфинансирање 

програма и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања у 

Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, број 18/15); 

176. Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање пројекта Покрајинске владе „Увођење двојезичке наставе на српском и 

енглеском језику у установе образовања и васпитања на територији АП Војводине” 
(„Службени лист АПВ”, број 18/15); 

177. Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 

суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих 
организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији 

Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 35/15); 



178. Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних 

мањина у области основног и средњег образовања („Службени лист АПВ”, број 36/15); 

179. Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини 
(„Службени лист АПВ”, број 39/15); 

180. Правилник о начину примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика 
средњих школа бр. 128-451-48/15-04 од 05. фебруара 2015. године; 

181. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Покрајинском секретаријату 
за образовање, управу и националне заједнице бр. 128-404-92/2014 од 27.10.2014. 

год.; 

182. Правилник о организацији буџетског рачуноводства Покрајинског секретаријата за 

образовање, управу и националне заједнице бр. 128-403-7/2014 од 20.2.2014. год.; 
183. Правилник о факсимилу потписа покрајинског секретара за образовање, управу и 

националне заједнице бр. 128-031-140/2014 од 4.8.2014. године; 
184. Упутство о начину рада Одељења за преводилачке послове у Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-национале 

заједнице („Сл.лист АПВ 41/2015);  

185. Упутство о коришћењу радног времена у Покрајинском секретаријату за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, бр. 128-130-23/2015-

02 од 1.4.2015. године;                                                                               

186. Упутствo о допуни  Упутства о коришћењу радног времена у Покрајинском 
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 

заједнице број: 128-130-23/2015-02 од 10.06.2015. године; 

187. Упутство о измени  Упутства о коришћењу радног времена у Покрајинском 

секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице број: 128-130-23/2015-02-2 од  3.11.2015. године; 

188. Упутство о поступку за припрему, постављање и ажурирање садржаја на веб-
презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице, број:128-031-236/2015-02 од 8.12.2015. 
године; 

189. Трoшкoвник за oбрачун рефундације трoшкoва инспектoра у вези с вршењем 
инспекцијског надзора над радом установа образовања и васпитања за потребе 

општине/града на територији АП Војводине бр. 258/2014-1 од 19.9.2014. године. 

 

 


