
 
 
 
 
 
 
 
 

На пснпву шлана 10. Ппкрајинске скупщтинске oдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2015. 
гпдину („Службени лист АП Впјвпдине“, брпј 53/2014 и 54/14)  и шлана 43. Закпна п 
заппщљаваоу и псигараоу за слушај незаппсленпсти („Службени гласник РС“, брпј 36/2009 и 
88/2010), у складу са Јавним пгласпм за реализацију прпграма струшне праксе на теритприји АП 
Впјвпдине у 2015. гпдини, ппкрајински секретар дпнпси 

 
И З М Е Н У    О Д Л У К Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ 

 
I 
 

Одлука п дпдели средстава за реализацију прпграма струшне праксе на теритприји АП 
Впјвпдине у 2015. гпдини, брпј 401-387/2015-02 пд 06.04.2015. гпдине, кпјпм су средства 
дпдељена ппслпдавцима – јавним предузећима и прганизацијама меоа се такп щтп се са листе 
Одлуке брищу следећи ппслпдавци: 

 
1. У Филијали Сремска Митрпвица – ппд редним брпјем 2. ЈП Дирекција за изградоу 

града Сремска Митрпвица, 1 лице ВСС; 
2. У Филијали Субптица – ппд редним брпјем 3. и 4.  ЈП за грађевинскп земљиште, путеве 

и изградоу пбјеката заједничке кпмуналне пптрпшое Мали Иђпш, 1 лице ВСС и 1 
лице ССС; 

3.  У Филијали  Врщац – ппд редним брпјем 2. ЈП за изградоу, уређеое града и ппдручја 
ппштине Вршац Варпш, 2 лица ВСС. 

II 
 

За нерасппређени деп средстава ппкрајински секретар за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпст пплпва ће накнаднп дпнети пдлуку пдабирпм ппслпдаваца кпји су ппднели 
захтеве у рпку и кпји испуоавају услпве Јавнпг пгласа. 

 
О б р а з л п ж е о е 

 
Захтеви ппслпдаваца ппднети су у надлежним филијалама Наципналне службе за 

заппщљаваое, кпја је упутила Ппкрајинскпм секретаријату за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпст пплпва листу ппслпдаваца са пптребним ппдацима, ради дпнпщеоа пдлуке. 

Накнаднпм прпверпм, а у циљу закљушеоа угпвпра, утврдилп се да су ппслпдавци 
наведени у дисппзитиву пве пдлуке индиректни кприсници јавних средтава, у складу са  
Правилникпм п списку кприсника јавних средстава („Службени гласник РС“, брпј 146/2014). 

С пбзирпм на наведенп, Ппкрајински секретаријат за привреду, заппщљаваое и 
равнпправнпст пплпва са ппслпдавцима из дисппзитива пве пдлуке не мпже закљушити 
угпвпре, а самим тим ни изврщити пренпс средстава из бучета АП Впјвпдине. 

Какп је Изменпм пдлуке  препстап нерасппређени деп средстава за 4 лица ВСС и 1 лица 
ССС, ппкрајински секретар ће накнаднп дпнети пдлуку п расппдели истих. 
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