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3818
На осно ву чла на 179. став 2. За ко на о здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12, 45/13  –  др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15),
Ми ни стар здра вља до но си

П РА  В И Л  Н И К

о ви си ни тро шко ва за по ла га ње струч ног ис пи та здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је са ви си на тро шко ва по ла га ња струч ног ис пи та здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка.

Члан 2.
Под но си лац при ја ве за по ла га ње струч ног ис пи та, на име тро шко ва на ста лих у по ступ ку ор га ни зо ва ња по ла га ња струч ног ис пи та и 

из ра де уве ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту,  упла ћу је 8990,00 ди на ра.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је.” 

Број 110-00-293/2017-04
У Бе о гра ду, 15. сеп тем бра 2017. го ди не 

Ми ни стар,
асс. др Зла ти бор Лон чар, с.р.

3819
На осно ву чла на 23. став 2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), у скла ду са Уред-

бом о утвр ђи ва њу Про гра ма под сти ца ња ре ги о нал ног и ло кал ног раз во ја у 2017. го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 5/17) и на осно ву 
Пред ло га од лу ке o из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о рас по ре ду и ко ри шће њу бес по врат них сред ста ва за су фи нан си ра ње је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве за из ра ду про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је број 401-00-1748-2/2017-11 од 4. окт о брa 2017. го ди не, до но сим

ОД  Л У  КУ 

о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке о рас по ре ду и ко ри шће њу сред ста ва за су фи нан си ра ње је ди ни ца ло кал не  
са мо у пра ве за из ра ду про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је у 2017. го ди ни

У Од лу ци о рас по ре ду и ко ри шће њу бес по врат них сред ста ва за су фи нан си ра ње је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за из ра ду про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 33/17 и 69/17), у тач ки 1. број: „139.882.400,60” за ме њу је се бро јем: „139.838.433,92”.

У та бе ли ред под ред ним бро јем 7. ме ња се и гла си: 
„

7. Оп шти на Бој ник Ин фра струк тур но опре ма ње Агро-би знис зо не у на се љу 
Ко сан чић

Идеј но ре ше ње;
Пројекат за грађевинску дозволу; 
Пројекат за извођење

621.000,00

”
У та бе ли ред под ред ним бро јем 13. ме ња се и гла си: 

„

13. Оп шти на Оџа ци Из град ња ин фра струк ту ре у Рад ној зо ни Ка ра ву ко во
Идеј но ре ше ње;
Пројекат за грађевинску дозволу; 
Пројекат за извођење

1.531.600,00

”
У та бе ли ред под ред ним бро јем 15. ме ња се и гла си: 

„

15. Град Ле ско вац
Ре кон струк ци ја и са на ци ја по сто је ћих обје ка та, при па да ју ће 
ин фра струк ту ре и пар тер ног уре ђе ња у окви ру не ка да шњег 
ком плек са „Ју го ек спрес

Идеј но ре ше ње;
Идеј ни про је кат;
Пројекат за извођење

1.337.299,32

”
У та бе ли ред под ред ним бро јем 29. под но си лац при ја ве, на зив про јек та и из нос бри ше се.
У та бе ли ред под ред ним бро јем 32. ме ња се и гла си: 

„

32. Град Бе о град 
ГО Ла за ре вац Из град ња рад но-по слов не зо не у Ла за рев цу Идеј но ре ше ње 532.800,00

”
У та бе ли ред под ред ним бро јем 41. ме ња се и гла си: 

„

41. Оп шти на Tутин Ре кон струк ци ја Пе штер ског во до во да  – при мар ни си стем

Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну;
Идеј но ре ше ње;
Про је кат за гра ђе вин ску до зво лу; 
Пројекат за извођење

4.989.600,00 

”

М И Н И С ТА Р С Т ВА


