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OPШTI DEO
1294.
На основу члана 7. став 4., члана 13. став 7. и члана 19. став 3.
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16
– др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. Закон и 37/19 – др.
закон), члана 30. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/09 и
67/12 – одлука УС), члана 2. Правилника о категоризацији државних водних путева („Сл. гласник РС” бр. 115/13 и 68/2019), члана
2. став 2. и члана 7. став 4. алинеја 4. Покрајинске скупштинске
одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине”
(„Сл. лист АПВ”, бр. 53/2016 и 8/2019) и члана 41. став 9. тачке
9. и 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи
(„Службени лист АП Војводине” број 37/2014, 54/2014 – др. пропис, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА
ДРЖАВНИХ ВОДНИХ ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овим правилником се одређује начин техничког одржавања
државних водних путева на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Државни водни путеви на терторији Аутономне покрајине
Војводине су категорисани и у целини интегрисани у вишенаменски хидротехнички објекат, Основну каналску мрежу Хидросистема Дунав Тиса- Дунав, према следећем:

Пловни канал Хидросистема ДТД

Део водног пута

Категорија

Бечеј - Богојево

од km 0 до km 90+200

III

Нови Сад - Савино Село

од km 0 до km 4+400

Va

од km 4+400 до km 39+100

III

Врбас - Бездан

од km 6+300 до km 80+900

II

Оџаци - Сомбор

од km 0 до km 27+800

III

Бачки Петровац - Каравуково

од km 0 до km 52

I

Пригревица - Бездан

од km 0 до km 31+700

II

од km 0 до km 3+500

II

од km 4+500 до km 21+100

I

Косанчић – Мали Стапар
Бездан - Баја

од km 0 до km 12+700

I

Банатска Паланка – Нови Бечеј

од km 0 до km 8+700

Va

Кикиндски канал

од km 8+700 до km 26

III

од km 26 до km 27+500

II

од km 27+500 до km 147+300

III

од km 0 до km 32

II
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Начин техничког одржавања државних водних путева на
територији Аутономне покрајине Војводине, категорисаних
Правилником о категоризацији државних водних путева
Члан 2.
Техничко одржавање државних водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине из члана 1. став 2., врши
овлашћено правно лице, Јавно водопривредно предузеће „Воде
Војводине”, у складу са Годишњим програмом техничког одржавања државних водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине (пловни канали ХС ДТД).
Члан 3.
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, у оквиру
техничког одржавања државних водних путева на територији
Аутономне покрајине Војводине, из члана 1. став 2., води евиденцију објеката безбедности пловидбе на овим водним путевима и
покреће поступак за јавно оглашавање свих измена које се односе
на исте.

децембар 2019.

Члан 2.
Јавни зимовник Банатска Паланка отворен је за зимовање домаћих пловила на делу водног (уједно пловног) пута, у ширини
од 20 m уз леву обалу канала Банатска Паланка–Нови Бечеј од
km0+500 до km1.
Члан 3.
За коришћење услуга боравка пловила у Јавном зимовнику се
не плаћају накнаде.
Коришћење зимовника је слободно за сва домаћа пловила, до
попуне опредељеног капацитета зимовника, само у току оглашеног трајања опасности од леда на водном путу реке Дунав.
За коришћење локације Јавног зимовника за боравак и распрему пловила, ван периода оглашеног трајања опасности од леда,
плаћа се посебна накнада.
Члан 3.

Овај правилник се не односи на техничко одржавање водних
путева који су категоризовани само за пловидбу пловила за рекреацију и нису наведени у члану 1. став 2.

Корисници Јавног зимовника Банатска Паланка су у обавези
да се непосредно по упловљењу у зимовник јаве надлежној Лучкој капетанији и руководиоцу сектора Вршац на хидротехничком
објекту канала Банатска Паланка–Нови Бечеј, преко дежурне
службе на бродској преводници Кајтасово.

Члан 5.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу АП Војводине”.

Корисници Јавног зимовника Банатска Паланка су у обавези
да самостално обезбеде мобилна средства за привез уз обалу и
организују начин прикупљања и одвожења санитарне отпадне и
каљужне воде и смећа са пловила.

Члан 4.

Покрајински секретаријат за енергетику,
грађевинарство и саобраћај
Број: _______
Дана: _________2019. године
Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић

1295.
На основу члана 22. став 3., члана 24. став 7. и члана 27. Закона
о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16
– др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. Закон и 37/19 – др.
закон), члана 30. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/09 и
67/12 – одлука УС) и члана 41. став 9. тачке 9. и 11. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АП
Војводине” број 37/2014, 54/2014 – др. пропис, 37/2016, 29/2017 и
24/2019), Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и
саобраћај, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗИМОВНИКА ОТВОРЕНИХ ЗА
ЗИМОВАЊЕ ДОМАЋИХ ПЛОВИЛА И УСЛОВИМА ЗА
ЗИМОВАЊЕ, СИДРЕЊЕ И СТАЈАЊЕ ПЛОВИЛА НА
ДРЖАВНИМ ВОДНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
Овим правилником се одређују зимовници отворени за зимовање домаћих пловила и услови за зимовање и сидрење на државним водним путевима на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Зимовници отворени за зимовање домаћих пловила и услови
за зимовање

Члан 5.
Копнени приступ пловилима у Јавном зимовнику Банатска Паланка обавља се преко обалне инспекционе стазе, од ивице насеља до крајње узводне тачке, на km1 (до окретнице).
Члан 6.
Корисници Јавног зимовника су дужни да коришћење инспекционе стазе и обале врше на начин да се не нарушава постојећа конфигурација обале и физичко-техничка структура инспекционе стазе.
Члан 7.
Евентуална оштећења обалног руба и инспекционе стазе, на
лицу места утврђује овлашћено службено лице ЈВП „Воде Војводине”, а трошкови санације падају на терет корисника одговорних за оштећење.
Члан 8.
Водопривредна предузећа и привредна друштва, која су у периоду до доношења овог Правилника користили за зимовање и
распрему својих пловила делове обале и водни простор уз раније
изграђене објекте на копну, користе ове локације у складу са водним условима и сагласностима прописаним од стране надлежног водопривредног органа и управљача Хс ДТД, на локацијама:
1) Сомбор, канал Врбас-Бездан, лева обала од km50+990 до
km50+630 и десна обала од km53+860 до km53+930;
2) Врбас, канал Врбас-Бездан, десна обала од km0+710 до
km1;
3) Оџаци, канал Бечеј-Богојево, лева обала од km72+600 до
km72+700;
4) Кикинда, Кикиндски канал, лева обала од km31+610 до
km32+050;
5) Нови Сад, канал Нови Сад-Савино Село, лева обала од km4+300 до km4+890, лева обала од km5+660 до
km5+720 и десна обала од km4+800 до km5+030.

4. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Сидрење и стајање пловила
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транспорта, уз обавезу јављања органима подручно надлежне Лучке капетаније и продужетка пловидбе до одредишта непосредно по
престанку околности због којих је пловидба прекинута.

Члан 9.
На државним водним путевима на територији Аутономне покрајине Војводине, који су истовремено и пловни путеви, интегрисани у вишенаменски хидротехнички објекат ОКМ ХсДТД,
није дозвољено сидрење пловила.
Изузетно, маневар сидрења се може извести у случају непосредне опасности по безбедност пловидбе и пловила, због потребе хитног заустављања пловила, избегавања судара, или у случају
отказа погонске и маневарске способности пловила, а стајање на
сидру вршити само до отклањања непосредне опасности.
Члан 10.
Стајање пловила је дозвољено уз обалу канала, искључиво у
ванредним околностима, због потребе очувања безбедности пловила и пловидбе, ванредних услова (магла, олуја, смањена видљивост и слично), или уколико је то нужно због оперативних потреба

Током стајања пловила морају бити под непрекидним надзором
члана посаде, а на пловилу који превози опасан терет лица оспособљеног за руковање таквим теретом.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу АПВ”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Број:
Дана: ____2019. године
Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић

ПОСЕБНИ ДЕО
1296.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/2014), члана 56.
и 58. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др.закон и 10/2019), а
у вези с чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
бр. 99/2009 и 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници
одржаној 4. децембра 2019. године,
донела је

ности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/2009 и 67/2012 – УС РС), Покрајинска влада, на седници
одржаној 4. децембра 2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Обрад Шкрбић, дипломирани инжењер менаџмента – мастер
из Новог Сада, именује се за директора установе Студентски културни центар у Новом Саду, на период од четири године.

Р Е Ш Е Њ Е

II

I
Обраду Шкрбићу, дипломираном инжењеру менаџмента – мастер из Новог Сада, престаје дужност вршиоца дужности директора установе Студентски културни центар у Новом Саду, због
истека мандата.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-763/2019
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-764/2019
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1298.
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1297.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист”, број: 37/2014), члана 58.
Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019), а у
вези с чланом 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлеж-

На основу чл. 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), 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 4. децембра 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Беати Чаки, докторки медицине, спец. анестезиологије са
реаниматологијом, престаје дужност вршиоца дужности директора Опште болнице Сента, Сента, због истека мандата.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-823/2019
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1299.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/2019), 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 4. децембра 2019. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Др Беата Чаки, докторка медицине, спец. анестезиологије са
реаниматологијом, именује се за вршиоца дужности директора
Опште болнице Сента, Сента, на период од шест месеци.

127 Број: 401-182/2019-65/2
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1300.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 4. децембра 2019. године, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ 401-182/2019-65 од 4. јула 2019. године и 17. септембра 2019. године („Службени лист АПВˮ, брoj: 30/2019 и 40/2019),
- у тачки 1. став 1. број и речи: „205.177.719,49 динара (словима: двеста пет милиона сто седамдесет седам
хиљада седам стотина деветнаест динара и 49/100)ˮ замењују се бројем и речима: „194.402.475,63 динара (сто
деведесет четири милиона четири стотине две хиљаде четири стотине седамдесет пет динара и 63/100)ˮ,
а у ставу 2. број „205.177.719,49ˮ замењује се бројем:
„194.402.475,63ˮ.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1301.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, брoj: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и
40/19), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. децембра 2019. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

II

127 Број: 022-824/2019
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

децембар 2019.

1. У РЕШЕЊУ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 127 БРОЈ 401-182/2019-77, ОД 11. септембра 2019.
године („Службени лист АПВ“, број: 39/2019),
- у тачки 1. став 1. број и речи: „83.993.504,40 динара (словима: осамдесет три милиона девет стотина деведесет
и три хиљаде пет стотина четири динара и 40/100)ˮ замењују се бројем и речима: „80.853.072,80 динара (осамдесет милиона осам стотина педесет три хиљаде седамдесет два динара и 80/100)ˮ;
- у тачки 1. став 2. број „83.993.504,40ˮ замењује се
бројем: „80.853.072,80ˮ.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.
3. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-77/1
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1302.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19),
као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. децембра 2019. године,
до н о с и

4. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 51 - Страна 3135
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 – Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 08 Покрајинском секретаријату за здравство, Програм
1807 Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска
активност 1001 Изградња и опремање здравствених установа у
државној својини чији је оснивач АП Војводина, функционална
класификација 760 Здравство некласификовано на другом месту,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економскa класификацијa 464 Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања, 4642 Капиталне дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања, износ од 20.374.080,00 динара (словима: двадесет милиона три стотине седамдесет четири
хиљаде осамдесет динара и 00/100), због недовољно планираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије,
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања
буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991
Средства резерве, одобрава се Разделу 13 – Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, Програм 2007 Подршка у образовању ученика и студената, Програмска активност 1001 Систем установа студентског
стандарда, функционална класификација 960 Помоћне услуге
образовању, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти, износ од 6.000.000,00 динара (словима: шест
милиона динара и 00/100), а због недовољно планираних средстава на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог
решења.

2. Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се за 20.374.080,00 динара, а периодично право потрошње –
квота – увећава се у висини и по методологији, а по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период
који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава
се за 6.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – увећава се у висини и по методологији, те по условима,
начину и поступку за измену периодичног плана извршења и
одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

3. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за здравство, по основу употребе средстава текуће буџетске
резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама
из тачке 1. овог решења, усмериће се Клиничком центру Војводине, Нови Сад и употребиће се за замену РТГ цеви на ЦТ апарату
SOMATOМ DEFINITION FLASH 265/SIEMENS, SER. BR. 73177 у
износу од 20.374.080,00 динара (са урачунатим ПДВ-ом).

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, по
основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и
распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Установи студентски културни центар, Нови
Сад, а намењено је за реализацију пројекта „Кинески фестивал
светлаˮ.

4. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за здравство и Покрајински
секретаријат за финансије.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за финансије.

5. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
здравство преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
6. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-182/2019-136
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће
обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 401-182/2019-137
Нови Сад, 4. децембар 2019. године

1303.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18,31/19 и 72/19), члана 9. ст. 3. и 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине
за 2019. годину („Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19 – ребаланс), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 4. децембра 2019. године,
до н о с и

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић

1304.
На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. закон и 95/18- др. закон ) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембра 2019. године, донео је

Страна 3136 - Броj 51

4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

кон и 95/18- др. закон ) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембар 2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I
Драгутину Галовићу, вршиоцу дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на
положају, закључно са 30. новембром 2019. године, због истека
времена на који је постављен.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
101 БРОЈ: 112-132/2019-18
Нови Сад, 29. новембар 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић

1305.
На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и
95/18 - др.закон) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембра
2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
Драгутин Галовић, дипломирани правник из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине,
почев од 1.
децембра 2019. године до постављења службеника на положај по
спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
101 БРОЈ: 112-135/2019-18
Нови Сад, 29. новембар 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић

1306.
На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. за-

децембар 2019.

I
Милану Антићу, вршиоцу дужности помоћника генералног
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на
положају, закључно са 30. новембром 2019. године, због истека
времена на који је постављен.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
101 БРОЈ: 112-131/2019-18
Нови Сад, 29. новембар 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић

1307.
На основу члана 56. става 1. и 4. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 21/16, 13/17, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и
95/18 - др.закон) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 60/2018),
Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембра
2019. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I
Милан Антић, дипломирани економиста из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
почев од 1. децембра 2019. године до постављења службеника на полoжај по
спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине
101 БРОЈ: 112-134/2019-18
Нови Сад, 29. новембра 2019. године.

Председник Одбора
Милан Влаисављевић

4. децембар 2019.
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1308.

1309.

На основу чл. 51. тачка 1) и 56. став 1. Закона о запосленима
у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. закон и 95/18- др. закон ) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”,
број: 60/2018), Одбор за административна и мандатна питања
Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембра 2019. године, донео је

На основу члaна 56. став 1. Закона о запосленима у aутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон и 95/18др.закон) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 60/18), Одбор
за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне
покрајине Војводине, на седници одржаној 29. новембра 2019.
године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ПОМОЋНИКА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I
Предрагу Рајићу, вршиоцу дужности помоћника генералног
секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, престаје
дужност вршиоца дужности помоћника генералног секретара
Скупштине Аутономне покрајине Војводине - службеника на
положају, закључно са 28. децембром 2019. године, због истека
времена на који је постављен.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
101 БРОЈ:112-133/2019-18
ДАТУМ: 29. новембар 2019. године

Председник Одбора
Милан Влаисављевић

I
Предраг Рајић, дипломирани правник из Новог Сада, поставља се за вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине, почев од 29.
децембра 2019. године до постављења службеника на положај по
спроведеном јавном конкурсу.
II
Ово решењe објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
101 БРОЈ:112-136/2019-18
ДАТУМ: 29. новембар 2019. године
Председник Одбора
Милан Влаисављевић
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OGLASNI DEO
1310.

1311.

На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о дивљачи и
ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/2018-др. закон), члана
16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ‘‘, број 37/14, 54/14-др.одлука, 37/2016, 29/2017
и 24/2019) и члана 12. Правилника о начину установљавања ловног
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања,
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање
права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању
висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно
лице пре закључења уговора, као и условима и начину за давање
ловног ревира у закуп („Службени гласник РС“, број 80/10 и 11/2018)
– у даљем тексту: Правилник ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује:

На основу чланова 134., 135. став 1. тачка 1 и 136. став 1. и 2.
Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују
потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини
(„Службени лист АПВ“, бр. 6/19), те чланова 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ“, бр. 60/18 и 40/19 – ребаланс), Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА
НА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА
Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година за
следеће ловиште:
1

Ловиште “Српски
Милетић”

Површине
432,82 ха

Општина
Oџаци

Уз Пријаву на оглас потребно је доставити и следеће доказе о
испуњености услова из члана 11. Правилника:
1. Упис у регистар привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката;
2. Обезбеђивање стручне и ловочуварске службе;
3. Обезбеђивање одговарајуће гаранције у вредности почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи
обрачунатој по прописаној висини накнаде;
4. Програм улагања у ловиште за период на који се ловиште даје на газдовање који мора да буде усклађен са
програмом развоја ловног подручја;
5. Доказ да је подносилац пријаве на јавни оглас правни следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до ступања на снагу закона којим се уређује ловство
и који је испунио све обавезе прописане планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико
је ловиште установљено на површини постојећег ловишта;
6. Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не
води истражни поступак за привредни криминал.
Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, II спрат канцеларија број 4, Бул. Михајла Пупина
25, Нови Сад или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.
Рок за пријаву на јавни оглас са осталом потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу АПВ“,
на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за давање права на газдовањем ловиштем–не отварати’’. Додатне информације могу се добити на телефон 021/488-1851.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
И УЧЕШЋА НА МЕЂУНАРОДНИМ
СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА
КОНКУРСА
Јавни конкурс је намењен спортским организацијама које организују међународна спортска такмичења од значаја за Аутономну
покрајину Војводину, или учествују на међународним спортским
такмичењима од значаја за Аутономну покрајину Војводину и
које испуњавају следеће услове:
- да су уписане у одговарајући регистар у складу са Законом;
- да су из гране спорта која је од посебног значаја за Републику Србију;
- да имају седиште на територији АП Војводине;
- да су директно одговорне за реализацију програма;
- да су претходно обављале делатности у области спорта
најмање годину дана;
- да су са успехом реализовали претходне одобрене
пројекте (прихваћен извештај о утрошку средстава од
стране Секретаријата);
- да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом;
- да располажу капацитетима за реализацију пројекта;
- да се спортска приредба за чију се организацију траже
средства, одржава на територији АП Војводине.
Међународно такмичење за чију организацију се траже средства, треба да испуњава следеће критеријуме:
- да је међународно спортско такмичење у календару покрајинског односно националног гранског савеза;
- да има значајан утицај на развој спорта у АП Војводини;
- да је за организацију великих међународних спортских
такмичења обезбеђено мишљење и сагласност надлежних институција у складу са чланом 162. Закона о спорту.
- да испуњава и друге услове за организацију спортске
приредбе у складу са Законом о спорту.

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.

За учешће на међународном спортском такмичењу, спортска
организација мора да има претходну сагласност надлежног националног гранског спортског савеза.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић, с.р.

Укупан износ средстава на конкурсу износи 1.000.000,00 (једанмилион) динара.

4. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА
ЗАХТЕВА
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања конкурса у дневном листу „Дневник“ и траје до 6. децембра 2019. године. Вредновање предлога пројеката врши стручна комисија која предлоге
за одобрење средстава доставља покрајинском секретару за спорт
и омладину.
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу који
је објављен на интернет сајту Секретаријата: www.sio.vojvodina.
gov.rs и достављају се у затвореној коверти са назнаком “Пријава
на Јавни конкурс за финасирање организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину“
путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за спорт и
омладину, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

1312.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
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1313.
Начелник Градске управе за здравствену и социјалну заштиту
Града Сремска Митровица, на основу члана 14. Закона о печату
државних и других органа („Сл. гласник РС“ бр. 101/07), доноси
ОДЛУКУ
I
ОГЛАШАВА СЕ НЕВАЖЕЋИМ ПЕЧАТ Градске управе
за здравствену и социјалну заштиту Града Сремска Митровица,
кружног облика, пречника 32 мм, редног броја V, на коме је у
концентричним круговима, исписана следећа садржина:
-

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Сремска Митровица

У средини печата је мали грб Републике Србије.
Печат је регистрован у евиденцији печата под редним бројем 899.

објављује

II

ИСПРАВКУ

Печат се оглашава неважећим почев од 4.12.2019. године, због нестанка, јер није доступан лицу овлашћеном за чување и употребу печата у
складу са чланом 14. став 2. Закона о печату државних и других органа.

ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, oбјављеног
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, бр.
5/2019 од 23.01.2019. године, бр. 24/2019 од 28.05.2019. године и
бр. 41/2019 од 25.09.2019. године
У тексту Конкурса, укупан износ намењен за спровођење Конкурса у висини од „19.600.000,00” динара замењује се износом
од „21.560.000,00” динара. Oстали текст Конкурса остаје непромењен.
Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност

III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу АПВ“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Број : 031- 83/2019-Х
Дана: 4. 12 .2019. године
Сремска Митровица

НАЧЕЛНИК
Војислав Мирнић дипл.ецц.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
1294. Правилник о начину техничког одржавања државних водних путева на територији Аутономне покрајине Војводине;
1295. Правилник о одређивању зимовника отворених за
зимовање домаћих пловила и условима за зимовање,
сидрење и стајање пловила на државним водним путевима на територији Аутономне покрајине Војводине;

3131

3132

ПОСЕБНИ ДЕО

3133
3133
3133
3134
3134
3134
3134
3135

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
1304. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1305. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

Предмет

Страна

1306. Решење о престанку дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине
Војводине;
1307. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1308. Решење о престанку дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине
Војводине;
1309. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
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ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
1296. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора установе Студентски културни центар у
Новом Саду;
1297. Решење о именовању за директора установе Студентски културни центар у Новом Саду;
1298. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
директора Опште болнице Сента, Сента;
1299. Решење о именовању за вршиоца дужности директора Опште болнице Сента, Сента;
1300. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-65/2;
1301. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-77/1;
1302. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-136;
1303. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-137;

Редни број

1310. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима;

3138

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
1311. Јавни конкурс за финансирање посебног програма
организације и учешћа на међународним спортским
такмичењима од значаја за АП Војводину;

3138

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ
1312. Исправка Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја
невладиних организација у Аутономној покрајини
Војводини.

3139

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за
здравствену и социјалну заштиту
3135

1313. Одлука о оглашаванју печата неважећом.
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