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655.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а у вези са Одлу-
ком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, 
Сомбор услед поделе здравственог центра „Др Радивој Симоно-
вић″ Сомбор („Службени лист АПВ″, број: 1/09 и 21/10), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. годи-
не, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др БРУНО УРБАНОВСКИ, доктор медицине, специјалиста 
урологије, разрешава се дужности вршиоца дужности замени-
ка директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, 
Сомбор, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 
022-911/2014 од 10. децембра 2014. године.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-537/2015 
Нови Сад, 26. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

656.

 На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон и 93/14), а 
у вези са Одлуком о оснивању Опште болнице „Др Радивој Си-
моновић″ Сомбор, Сомбор услед поделе здравственог центра „Др 
Радивој Симоновић″ Сомбор („Службени лист АПВ″, број: 1/09 
и 21/10), члана 32. тачка 9. и 12, као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ″, број 37/14),
 Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. годи-
не, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Др БРУНО УРБАНОВСКИ, доктор медицине, специјалиста 
урологије, именује се за вршиоца дужност заменика директора 
Опште болнице „Др Радивој Симоновић″ Сомбор, Сомбор, на пе-
риод од шест месеци.

II

 Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-538/2015 
Нови Сад, 26. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

657.

 На основу члана 35. и 36. став 7. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади (“Службени лист АПВ”, број 37/14) 
и члана 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2015. године (“Службени лист АПВ”, 
број: 53/14, 54/14-испр. и 29/15), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 26. августа 2015. годи-
не, донела је

ПРАВИЛНИК
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИKА

О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
 И ПРОЈЕKАТА У 2015. ГОДИНИ,

ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАПОЧЕТА 
ИЗ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1.

 У Правилнику о начину реализације програма и пројеката у 
2015. години, чија је реализација започета из средстава Фонда за 
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број: 5/15, 15/15, 18/15 и 33/15), у члану 2. у табелар-
ном прегледу у оквиру програмске активности 1006 Подршка 
пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, после пројек-
та „Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду“, 
додају се речи:

„
    

          „   
                                                                                                                                                                     

 У последњем реду табеларног прегледа, у колони „Износ“ у 
делу „Укупно“, износ од „1.345.742.352,22“ замењује се износом 
„1.452.267.533,24“.

Члан 2.

 Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине.“

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 031-14/2015 
Нови Сад, 26. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

Др Бојан Пајтић,с.р.

658.

 На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице за финансирање и су-
финансирање набавке опреме за основне школе које имају статус 
јавно признатих организатора активности формалног основног 
образовања одраслих на територији Aутономне покрајине Војво-

Кикинда

4632
Изградња коридора од моста на реци Тиси 
код Аде до Новог Бечеја, до Чоке преко 
Падеја и Кикинде преко Иђоша

   100.000.000,00

 У члану 2. у табеларном прегледу у оквиру програмске актив-
ности 1010 Подршка пројектима у области образовања, ученич-
ког и студентског стандарда, код пројекта Нови Сад, економска 
класификација 4819, Фондација Европа изградња објекта за сту-
дентски смештај хришћанског колегијума Европа у Новом Саду 
у колони „Износ“, износ од „125.000.000,00“ замењује се износом 
„131.525.181,02“.
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дине („Службени лист АПВ“, бр. 35/15), а у вези сa Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 53/14, 54/14 – испр. 
и 29/15-ребаланс), 
 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) расписује   
 

КОНКУРС  
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 ЗА 2015. ГОДИНУ

                                                           
Конкурс се расписује на износ од 1.900.000,00 динара обезбеђе-

них Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
53/14,  54/14 – испр. и 29/15-ребаланс) за финансирање и суфинан-
сирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно 
признатих организатора активности формалног основног образо-
вања одраслих на територији Aутономне покрајине Војводине за 
2015. годину. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 
          
Корисници који имају право да учествују у расподели средста-

ва су основне школе на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија, АП Војводина и јединицa локалнe самоупра-
ве и које имају статус јавно признатих  организатора активности 
формалног основног образовања одраслих, односно имају ре-
шење Покрајинског секретаријата о испуњености прописаних 
услова за обављање делатности формалног основног образовања 
одраслих. 

Корисник може конкурисати највише до 500.000,00 динара.
Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, број 124/12, 14/15 и 68/15).

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику 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 фор-
малног основног образовања одраслих на територији Aутономне 
покрајине Војводине су: 

1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања ква-
литета и модернизације извођења наставе,

2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. број полазника у школи - број крајњих корисника,  
4. степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се налази установа образовања;
5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
6. набавка опреме која може претежно да се реализује у те-

кућој буџетској години и
7. висина и реалност тражених средстава за набавку опреме.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 26. августа 2015. године на web адреси  Се-
кретаријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс – за финанси-
рање и суфинансирање набавке опреме за  основне школе ради 
образовања одраслих’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад или се подносе лично, предајом на писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске вла-
де). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна докумен-
тација:

1) фотокопија потврде о упису у судски регистар установе обра-
зовања,  

2) фотокопија потврде о пореском идентификационом броју и
3) невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкулација 

набавке опреме).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15. септембар 2015. 
године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-
цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-
4614 и 021/487-4262.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály,s.r.

(Михаљ Њилаш) 

659.

 На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15) и чл. 15. 
и 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској уп-
рави («Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. одлука), по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице   д о н о с и 

                                                                                                          
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

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за финансирање и суфинансирање активности, про-
грама и пројеката националних савета националних мањина у 
области развоја и подизања квалитета основног и средњег обра-
зовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: 
АП Војводина) у складу са апропријацијама одобреним одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру раздела 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице (у даљем тексту: По-
крајински секретаријат). 


