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638.

На основу чл. 84. став 3. и 108. став 1. и 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 – ау-
тентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32. тачка 4, чл. 35. и 
36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској вла-
ди („Службени лист АПВ”, број 37/2014), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 19. августа 2015. го-
дине, д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 

МАСТЕР  АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДОКТОРСКИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА 

ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 
САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Члан 1.

 У Одлуци о броју студената за упис у прву годину мастер ака-
демских студија и докторских студија који се финансирају из 
буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у сас-
таву Универзитета у Новом Саду у школској 2015/2016. години 
(„Службени лист АП Војводине”, број 24/2015), у целом члану 2, 
број „2913” замењује се бројем „2.923”. У табели „МАСТЕР АКА-
ДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КВОТЕ 2015/2016”, ред 10. мења се и гласи:

  

„ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ” 73

 а ред 16. мења се и гласи:

„УКУПНО” 2691

 Табела „ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР АКАДЕМ-
СКЕ СТУДИЈЕ КВОТЕ 2015/2016”, Студијски програм Грађе-
винарство, где су одређене квоте за 2015/2016. годину, мења се и 
гласи:

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ КВОТE 
2015/2016.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Буџет

Студијски програм 
Грађевинарство 73

УКУПНО 73

Члан 2.

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 612-51/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.

639.

 На основу чл. 84. став 3. и 108. став 1. и 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 – ау-
тентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), чл. 32. тачка 4, чл. 35. и 
36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број 37/2014), 
 Покрајинска влада, на седници одржаној 19. августа 2015. годи-
не, д о н е л а  је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУ-

ДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,  
АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИ-
ТЕТА У НОВОМ САДУ, У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Члан 1.

 У Одлуци о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних, академских и интегрисаних сту-
дија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводи-
не на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2015/2016. години („Службени лист АП Војводине”, број 24/2015), 
у целом члану 2, број „5.270” замењује се бројем „5.260”. У табели 
„ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КВОТЕ 2015/2016”, ред 10. 
мења се и гласи:

 „ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ” 110

  а 15. ред у табели  мења се и гласи: 

           „УКУПНО” 4835

 Табела „ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КВОТЕ 2015/2016”, Студијски програм Грађевинарство, 
где су одређене квоте за 2015/2016. годину, мења се и гласи:

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ КВОТE 2015/2016.
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Буџет
Студијски програм

Грађевинарство 110
УКУПНО 110
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Члан 2.

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 612-50/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.

640.

 На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14) и 
члана 12. став 3. и 4. Одлуке о Секретаријату Покрајинске владе 
(„Службени лист АПВ“, број: 8/10, 26/12, 22/14 и 40/14)
 Покрајинска влада, на седници одржаној  19. августа  2015. го-
дине, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Гордана Ристевска, поставља се за  шефицу Протокола По-
крајинске владе, на мандат од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 02-145/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
 Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.

641.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 

оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АП Војводине”, број 13/2009 и 2/2010) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 19. августа 2015. годи-
не,      д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 
2015. годину, којe је усвојио Управни одбор Фонда, на 31. седници 
одржаној 31.07.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 402-80/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године

Председник
Покрајинске владе

      Др Бојан Пајтић,с.р.

642.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови” Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине”, бр. 13/2009 и 2/2010) 
и чл.  35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/2014),

Покрајинска влада, на седници одржаној 19. августа 2015. годи-
не,      д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
„Европски послови” Аутономне покрајине Војводине за 2015. го-
дину, којe је усвојио Управни одбор Фонда, на 32. седници, одр-
жаној 07.08.2015. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 025-32/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
 Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.

643.

 На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС” бр. 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 чланом 
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симо-
новић” Сомбор, Сомбор услед поделе Здравственог центра „Др 
Радивој Симоновић” Сомбор („Службени лист АПВ”, бр. 1/09 и 
21/10) и 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 19. август 2015. годи-
не,        д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
„Др Радивој Симоновић” Сомбор, Сомбор, чланови:

 - Вера Баљак, дипл. правница, из Сомбора, представница ос-
нивача;

 - Бранимир Машуловић, дипл. археолог, из Сомбора, пред-
ставник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-527/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.
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644.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС” бр. 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 чланом 
1. став 2. Одлуке о оснивању Опште болнице „Др Радивој Симо-
новић” Сомбор, Сомбор услед поделе Здравственог центра „Др 
Радивој Симоновић” Сомбор („Службени лист АПВ”, бр. 1/09 и 
21/10) и 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 19. августа  2015. го-
дине,     д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Опште болнице „Др Радивој Симоновић” 
Сомбор, Сомбор, именују се чланови:

- Ружица Николић, професорка српског језика и књижевности, 
пензионерка, из Сомбора, као представница оснивача;

- Радислав Јелачић, дипл. грађевински инжењер, пезионер, из 
Сомбора, као представник оснивача.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 022-528/2015 
Нови Сад, 19. август 2015. године 

Председник
 Покрајинске владе

   Др Бојан Пајтић,с.р.

645.

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА

 ЗА ИЗРАДУ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМА
 НЕРАЗВИЈЕНИХ И МАЊЕ РАЗВИЈЕНИХ

 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У
 АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

  („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“ БРОЈ: 49/14)

 У Одлуци о измени Одлуке о образовању Одбора за израду 
анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних са-
моуправа у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист 
АПВ“, број 49/14) у члану 1. омашком је направљена техничка 
грешка тако што су на крају текста изостављене речи: 

 „За секретара Одбора именује се:

Романа Рудић, секретарка Покрајинске владе.“

 Секретарка 
Покрајинске владе
Романа Рудић,с.р.

646.

 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  НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ  КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ЈАВНО ПРИЗНАТИХ  
ОРГАНИЗАТОРА  АКТИВНОСТИ ФОРМАЛНОГ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

 Овим правилником се уређујe начин, услови и критеријуми за 
доделу буџетских средстава (у даљем тексту: средства) за финан-
сирање и суфинансирање набавке опреме у основним школама 
које имају статус јавно признатих  организатора активности фор-
малног основног образовања одраслих на територији Аутономне 
покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), у складу 
са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине у оквиру раздела Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице (у даљем тексту: Покрајински секретаријат). 
          

Члан 2.

 Право на доделу средстава имају основне школе на територији 
АП Војводине чији је оснивач Република Србија, АП Војводина и 
јединицa локалнe самоуправе и које имају статус јавно признатих  
организатора активности формалног основног образовања одра-
слих, односно имају решење Покрајинског секретаријата о испуње-
ности прописаних услова за обављање делатности формалног ос-
новног образовања одраслих (у даљем тексту: корисници). 

Члан 3.

 Набавка опреме из члана 1. овог правилника финансира однос-
но суфинансира се путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који Покрајински секретаријат расписује, у складу са финансијс-
ким планом Покрајинског секретаријата и одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине.
      

Члан 4.

 Пријава на конкурс се подноси у писменој форми на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата и који садржи опис, циљ и финансијски план 
набавке опреме са роком реализације. 
       

Члан 5.

 Документацију која се подноси уз пријаву на конкурс, По-
крајински секретаријат ће прописати у конкурсу.       

Члан 6.

 Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за финансирање и суфинансирање набавке оп-
реме за основне школе које имају статус јавно признатих  органи-
затора активности формалног основног образовања одраслих  на 
територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:Ко-
мисија).
 Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 
  Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-

су.
 Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија  са-
чињава образложени предлог  за доделу средстава  и доставља га 
Покрајинском секретару.
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Члан 7.   

 Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 
 Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 
 Решење из става 1. овог члана са табеларним прегледом који 
садржи податке о додели средстава објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата. 
 Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када 
процени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце 
пријава. 

Члан 8.

 Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми: 

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.

Члан 9.

 Обавезу за доделу средстава Покрајински секретаријат преузи-
ма на основу уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски 
систем.                                                        

Члан 10.

 Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 

законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводи-
не. 
 Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу 
средстава, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног 
рока за реализацију намене, за коју су средства додељена, са 
припадајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.
 Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет 
АП Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за 
реализацију намене за коју су додељена.
 Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог чла-
на, губи право да конкурише за расподелу средстава са новим 
програмима односно пројектима.
 У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Покрајински секретаријат ће 
покренути поступак пред покрајинским органом управе на-
длежним за буџетску инспекцију, ради контроле наменског и 
законитог  коришћења средстава.
                                                                                                                                      

Члан 11.

 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
‘’Службеном листу Аутономне покрајине Војводине’’, а биће 
постављен и на званичној интернет страници Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ,  УПРАВУ И НАЦИОНАЛМЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-2452/2015-01
Нови Сад,  19. августа 2015. године
 Покрајински секретар
 Nyilas Mihály,s.r.
 (Михаљ Њилаш) 

С А Д Р Ж А Ј

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

638.  Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис 
у прву годину мастер академских студија и доктор-
ских академских студија који се финансирају из буџе-
та Аутономне покрајине Војводине на факултетима 
у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 
2015/2016. години;

639.  Одлука о изменама Одлуке о броју студената за упис у 
прву годину студијских програма основних струков-
них, академских и интегрисаних студија који се фи-
нансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине 
на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, 
у школској 2015/2016. години;

640.  Решење о посатвљењу шефице Протокола Покрајин-
ске владе;

641.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне Фи-
нансијског плана Фонда «Европски послови» Ауто-
номне покрајине Војводине за 2015. годину;

642.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма рада Фонда «Европски послови» Аутономне 

покрајине Војводине за 2015. годину;
643.  Решење  о разрешењу чланова Управног одбора Опште 

болнице «Др Радивој Симоновић» Сомбор, Сомбор;
644.  Решење  о именовању чланова Управног одбора Опште 

болнице «Др Радивој Симоновић» Сомбор, Сомбор;
645.  Исправка Одлуке о измени Одлуке о образовању Од-

бора за израду анализе проблема неразвијених и мање 
развијених локалних самоуправа у Аутономној по-
крајини Војводини.

ПОКРАЈИНСКИ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ 
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

646.  Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-националне заједнице за финан-
сирање и суфинансирање набавке опреме за основне 
школе које имају статус јавно признатих организатора 
активности формалног образовања одраслих на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине.
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