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На основу члана 32. тачка 8. и члана 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади (‚‘Службени лист
АПВ‘‘, број 37/14) и члана 4. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (‚‘Службени лист АПВ‘‘, број 54/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

На основу чл. 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/2014) и
члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2015. године („Сл. лист АП Војводине“,
бр. 53/2014 и 54/2014-испр.), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИKА
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,
ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I
ПРЕДРАГ ЖИВАНОВИЋ п о с т а в љ а се за помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, на период од четири године.
II

Члан 1.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-66/2015
Нови Сад, 9. април 2015. године

Потпредседник
Покрајинске владе
Mирослав Васин,с.р.

287.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 14/03), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 9. априла 2015. године, донела је

У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 2015.
години, чија је реализација започета из средстава Фонда за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“,
број: 8/2015), који је донела Покрајинска влада, члан 5. мења се и гласи:
„Корисник програма и пројеката који се финансирају из средстава Управе, обавезан је да за реализацију програма и пројеката
достави податке о броју и називу рачуна или да отвори наменски
рачун на који ће Управа да пренесе средства.
Пренос средстава на рачун Корисника програма и пројеката из
става 1. овог члана, Управа ће вршити по пријему уредно достављене документације утврђене актом Управе.
Управа прегледа достављену документацију и има право да оспори део потраживања или потраживање у целости у року од 15 дана
писаним путем, уколико документација није потпуна и исправна.“
Члан 2.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког
завода Војводине, на седници одржаној 25. фебруара 2015. године.

У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Корисник програма и пројеката који се финансирају из средстава Управе обавезан је да пренесена средства на рачун из члана
5. став 1., уплати добављачу одмах по пријему средстава и да о
томе извести Управу са доказом о уплати у року од 3 радна дана.“

II

Члан 3.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине.“
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