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522.

На основу члана 30. став 1. тачка 5. и члана 35. став 1. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војвoди-
не (''Службени лист АПВ'', бр. 4/2010), члана 36. став 6. Закона 
о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 
78/2011), члана 5. став 2. Покрајинске скупштине одлуке  о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службе-
ни лист АПВ”, број 23/2011, 3/2012), Покрајинске скупштинске 
одлуке о покретању и начину спровођења поступка емитовања 
дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског по-
тенцијала Развојне Банке Војводине („Службени лист АПВ", број 
3/2012) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза 
између Републике Србије и Агенције за осигурање депозита, са 
једне стране и Развојне  банке Војводине а.д. Нови Сад, са дру-
ге стране брoј 210/2012 од 25.04.2012. године, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. јуна 2012. године,  
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О ЕМИСИЈИ ДУГОРОЧНИХ  ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

1. Аутономна Покрајина Војводина емитује дугорочне хартије 
од вредности  - дугорочне обвезнице (у даљем тексту: обвезнице), 
ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине 
а.д. Нови Сад ( у даљем тексту: Банка).

За вредност обвезница од  1.166.752.000,00 динара извршиће се 
истовремено преузимање потраживања која чине лошу активу 
Банке (према процењеној надокнадивој вредности).

За износ разлике између укупне вредности обвезница које се 
емитују и процењене надокнадиве вредности преузетих потра-
живања из претходног става ове тачке, Банка ће емитовати на 
име Аутономне Покрајине Војводине  577.757 обичних акција но-
миналне вредности 4.910,00 динара за једну акцију, што укупно 
износи 2.836.786.870,00 динара.

Износ разлике од 1.130,00 динара Банка ће уплатити у корист 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

2. Основни елементи обвезница из тачке 1. ове одлуке су:

Емитент  Аутономна Покрајина Војводина
Износ емисије  4.003.540.000,00 динара 
Номинална вредност 10.000,00 динара по комаду
Датум емитовања  11.јун 2012. године
Датум доспећа  11.јун 2022. године 
Купон   2,00% на годишњем нивоу
Врста обвезнице  Амортизациона обвезница инде-

ксирана на референтни  индекс потрошачких цена уз грејс период 
од две године

3. Обвезнице се емитују у нематеријализованом облику и ре-
гиструју код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 
вредности а.д. Београд (у даљем тексту: Централни регистар).

4. Обвезнице гласе на име.

5. Цена обвезница представља цену са припадајућом каматом. 
Цена се утврђује у форми купонских обвезница са полугодишњом 
исплатом купона и једнаком полугодишњом амортизацијом глав-
нице, након истека грејс периода од две године од емисије обвез-
ница. Датуми доспећа ануитета су 11. децембар и 11. јун. Уколико 
датум доспећа обвезнице падне у нерадни дан, исплата доспелих 
обвезница ће се обавити првог наредног радног дана.

6. Приликом исплате ануитета, износ за исплату се усклађује 
са рациом индексације, који представља однос референтног инде-
кса потрошачких цена на дан утврђивања цене обвезнице по ко-
маду и референтног индекса потрошачких цена на дан емитовања 
обвезнице. Рацио индексације на дан емисије обвезнице је једнак 
вредности један, а у сваком другом случају не може бити мањи од 
један. Формула за рачунање рациа индексације је дата у прилогу 
ове одлуке. Рацио индексације и референтни индекси потрошач-
ких цена ће бити приказани на пет децималних места.

У формули за утврђивање цене обвезнице, новчани ток се 
усклађује са рациом индексације за период од дана емитовања 
обвезнице до дана исплате датог ануитета, при чему се, приликом 
рачунања тог рациа, примењује пројектовани референтни индекс 
потрошачких цена за дати период, према формули која је дата у 
тачки 4. Прилога ове одлуке. 

7. Референтни индекс потрошачких цена за први календарски 
дан у месецу представља званични индекс потрошачких цена 
за три месеца пре месеца за који се обрачунава. Уколико се об-
рачунава за било који други дан у месецу, примењује се метода 
линеарне интерполације, према формули која је дата у тачки 3. 
Прилога ове одлуке.

За објављивање индекса потрошачких цена надлежан је Репу-
блички завод за статистику. 

Као индекс потрошачких цена који се примењује у обрачуну 
рациа индексације,  узима се базни индекс потрошачких цена са 
базом из 2006 године. Базни индекси се објављују на сајту Репу-
бличког завода за статистику у делу „База података - Цене - Пот-
рошачке цене - Индекс потрошачких цена”.

Референтни индекс потрошачких цена на дан емисије обвезни-
це (RefCPIo) износи 157,70000.

8. Уколико индекс потрошачких цена, који је релевантан за пе-
риод за који се обрачунава цена или врши исплата ануитета, не 
буде расположив, биће примењен индекс потрошачких цена који 
је последњи објављен. Уколико се накнадно објави индекс потро-
шачких цена који је релевантан за тај временски период, то неће 
имати утицаја на већ исплаћени ануитет.

Уколико се промени база индекса потрошачких цена, усклађи-
вање ће се вршити по индексима са новом базом, а за прерачун 
индекса потрошачких цена на нову базу је Републички завод за 
статистику. Промена базе индекса потрошачких цена неће имати 
ефекте на износ ануитета који су претходно плаћени.
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9. Цена обвезнице по комаду на дан емисије или на дан сал-
дирања који се поклапа са даном исплате купона утврђује се по 
следећој формули:

Легенда:

Цена купонске обвезнице са 
припадајућом каматом по комаду P

t

Редни број обрачунског периода 
(прва четири периода припадају 

грејс периоду а од петог периода се 
исплаћује цео ануитет)

t

K Номинална вредност обвезнице по 
комаду 10.000

Ot

Остатак номиналне вредности по 
комаду на почетку t-тог периода 

исплате ануитета, који се добија по 
формули.

Ot = К*(1-v/N), односно када се од 
номиналне вредности обвезнице 

по комаду одузме сума отплата по 
комаду који је протекао до периода 
t за који се обрачунава ануитет, при 

чему је:

Оt

v

Број периода који је протекао до 
периода t , за који се обрачунава 

ануитет. v

b

Део номиналне вредности по 
комаду који се у једнаким износима 

исплаћује од почетка периода 
отплате главнице (након две године) 
до доспећа и рачуна се по формули:

b = K/N.

625

r Захтевана годишња стопа приноса 
до доспећа r %

c Годишња купонска стопа 2%

m Број периода исплате купона у току 
године 2

n

Број преосталих периода исплате 
ануитета од почетка периода 
исплате главнице до доспећа,  

добија се по формули:  n = N - v

n

N Укупан број периода исплате 
главнице 16

IndexCPIt Рацио индексације у периоду t  
(формула дата у прилогу)

На сваки други дан цена обвезнице по комаду израчунава се по 
следећој формули:

Легенда:

w Пондер који се добија по следећој формули:
w=

w

10. Пренос власништва на обвезницама  врши се у Централном 
регистру на одговарајуће рачуне законитих ималаца.

11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу  АП Војводине”.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-12/2012
Нови Сад, 4. јун 2012. године

 Председник
Владе АП Војводине 

Др Бојан Пајтић,с.р.

523.

 На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005, 
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), и члана 33. и 
члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
23. маја 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

 СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,
  АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА

  КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

  НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА 
У НОВОМ САДУ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који могу уписати прву годину студијских програма 
основних струковних, академских и интегрисаних студија који се 
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем 
тексту: буџет Покрајине) на факултетима у саставу Универзитета 
у Новом Саду у школској 2012/2013. години.

Члан 2.

Прву годину студијских програма основних струковних, ака-
демских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 
Покрајине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду 
може уписати 4.975 студената. 

 Број студената за упис у прву годину студијских програма ос-
новних струковних, академских и интегрисаних студија по фа-
култетима:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ 
СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТИ

Број студената који се 
финансирају из буџета

1. Факултет техничких наука  у 
Новом Саду 60

УКУПНО 60
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТИ

Број студената који се 
финансирају из буџета

1. Пољопривредни факултет у Новом 
Саду 520

2. Филозофски факултет у Новом 
Саду 503

3. Технолошки факултет у Новом 
Саду 210

4. Правни факултет у Новом Саду 180

5. Медицински факултет у Новом 
Саду 135

6. Факултет техничких наука у 
Новом Саду 1100

7. Економски факултет у Суботици 469

8. Природно-математички факултет у 
Новом Саду 650

9. Академија уметности у Новом 
Саду 151

10. Грађевински факултет у 
Суботици 120

11. Технички факултет „Михајло 
Пупин“ у Зрењанину 230

12. Факултет спорта и физичког 
васпитања у Новом Саду 170

13. Педагошки факултет у Сомбору 115

14. Учитељски факултет на 
мађарском наставном језику у 

Суботици
35

УКУПНО 4.588

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТИ

Број студената који се 
финансирају из буџета

1. Пољопривредни факултет у Новом 
Саду 45

2. Медицински факултет у Новом 
Саду 280

3. Природно-математички факултет у 
Новом Саду 2

УКУПНО 327

Основне струковне, академске и 
интегрисане студије укупно: 4.975

Члан 3.

У случају да Министарство просвете и науке Републике Србије 
не да сагласност на број студената који се финансирају из буџе-
та Покрајине из члана 2. ове одлуке, број студената за упис на 
основне струковне, академске студије и интегрисане студије на 
факултетима Универзитета у Новом Саду за школску 2012/2013. 
годину финансираће се из буџета Покрајине до нивоа, односно 
броја студената на коју сагласност да Министарство просвете и 
науке Републике Србије.

Уколико Министарство просвете и науке Републике Србије 
одобри мањи број студената од броја предвиђеног овом одлуком, 
препоручује се факултетима у саставу Универзитета у Новом 
Саду да приликом уписа кандидата приоритет дају студијским 
програмима који су дефицитарни.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу АП Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-94/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

524.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, број: 76/2005,100/2007-
аутентично тумачење и 97/2008) и члана 33. и члана 35.став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 23. маја 2012. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се број студената држављана Србије 
који могу уписати прву годину студијских програма основних 
струковних студија у високим школама струковних студија чији 
је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 2012/2013. 
години.

Члан 2.

 Прву годину основних струковних студија у високим школама 
струковних студија може уписати 1.235 студената чије се образо-
вање финансира из буџета Аутономне Покрајине Војводине  ( у 
даљем тексту: буџет Покрајине).

 Број студената за упис прве године основних струковних сту-
дија по високим школама струковних студија:

Број студената који се 
финансирају из буџета

1. Висока техничка школа 
струковних студија у Новом Саду 185

2. Висока техничка школа 
струковних студија у Суботици 223

3. Висока техничка школа 
струковних студија у Зрењанину

171

4. Висока пословна школа 
струковних студија у Новом Саду 200

5. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Новом 

Саду 84

6. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Кикинди 65

7. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Сремској 

Митровици 100

8. Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача у 

Суботици 87

9. Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача у Вршцу 120

УКУПНО 1.235

Члан 3.

 У случају да Министарство просвете и науке Републике Србије 
не да сагласност на број студената који се финансирају из буџета 
из члана 2. ове Одлуке, број студената за упис у прву годину сту-
дијских програма основних струковних студија у високим шко-
лама струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина 
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Војводина у школској 2012/2013. години финасираће се из буџета 
Покрајине до нивоа, односно броја студената на коју сагласност 
да Министарство просвете и науке Републике Србије.

 Уколико Министарство просвете и науке Републике Србије 
одобри мањи број студената од броја предвиђеног овом Одлуком, 
препоручује се да Високе школе струковних студија приликом 
уписа кандидата приоритет дају  студијским програмима који су 
дефицитарни. 

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-93/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

525.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005, 
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010),  члана 33. и 
члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/2010), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
23. маја 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

  МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
 У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Члан 1.

 Овом одлуком утврђује се број студената држављана Репу-
блике Србије који могу уписати прву годину мастер академских 
студија и докторских студија које се финансирају из буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајине) на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2012/2013. години.

Члан 2. 

Прву годину мастер академских студија и докторских студија 
које се финансирају из буџета Покрајине на факултетима у саста-
ву Универзитета у Новом Саду може уписати 2.892 студената. 

Број студената за упис у прву годину мастер академских сту-
дија и докторских студија по факултетима:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ФАКУЛТЕТИ

Број студената који 
се финансирају из 

буџета

1. Пољопривредни факултет у Новом Саду 115

2. Филозофски факултет у Новом Саду 395

3. Технолошки факултет у Новом Саду 120

4. Правни факултет у Новом Саду 40

5. Медицински факултет у Новом Саду 10

6. Факултет техничких наука у Новом Саду 925

7. Економски факултет у Суботици 150

8. Природно-математички факултет у Новом 
Саду 437

9. Академија уметности у Новом Саду 138

10. Грађевински факултет у Суботици 60

11. Технички факултет ''Михајло Пупин'' у 
Зрењанину 88

12. Факултет спорта и физичког васпитања у 
Новом Саду 31

13. Педагошки факултет у Сомбору 30

14. Учитељски факултет на мађарском 
наставном језику у Суботици 25

15. Интердисциплинарни студијски 
програми 82

УКУПНО 2.646

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ФАКУЛТЕТИ

Број студената који 
се финансирају из 

буџета

1. Пољопривредни факултет у Новом Саду 30

2. Филозофски факултет у Новом Саду 5

3. Технолошки факултет у Новом Саду 27

4. Правни факултет у Новом Саду 0

5. Медицински факултет у Новом Саду 25

6. Факултет техничких наука у Новом Саду 74

7. Економски факултет у Суботици 6

8. Природно-математички факултет у Новом 
Саду 67

9. Грађевински факултет у Суботици 5

10. Технички факултет ''Михајло Пупин'' у 
Зрењанину 0

11. Факултет спорта и физичког васпитања у 
Новом Саду 5

12. Интердисциплинарни студијски 
програми 2

УКУПНО 246

Члан 3.

У случају да Министарство просвете и науке Републике Србије 
не да сагласност на број студената који се финансирају из буџета 
Покрајине из члана 2. ове одлуке, број студената за упис у прву 
годину на дипломске академске студије - мастер и докторске 
студије на факултетима Универзитета у Новом Саду за школску 
2012/2013. годину, финансираће се из буџета Покрајине до нивоа, 
односно броја студената на коју сагласност да Министарство про-
свете и науке Републике Србије.

Уколико Министарство просвете и науке Републике Србије 
одобри мањи број студената од броја предвиђеног овом одлуком, 
препоручује се факултетима у саставу Универзитета у Новом 
Саду да приликом уписа кандидата приоритет дају студијским 
програмима који су дефицитарни.

Члан 4.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу АП Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-95/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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526.

На основу чл. 30. тачка 11., чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом  1. Одлу-
ке о преузимању права и обавеза оснивача над Новинско-издава-
чком установом „Мисао“ («Службени лист АПВ», број 13/2003), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седници одржаној 
23. маја 2012. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Издавачке установе «Ми-
сао» за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор ове установе, 
на седници одржаној 24. фебруара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-77/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

527.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Издавачког завода 
„Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet («Службени лист АПВ», број 
7/08) и члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седни-
ци одржаној 23. маја 2012. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Издавачког завода „Фо-
рум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за период од 1. јануара до 31. де-
цембра 2011. године, који је усвојио Управни одбор овога завода, 
на седници одржаној 17. фебруара 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-78/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

 Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

528.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08 и 22/11) 
и члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-

ди Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
4/10),  Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седници 
одржаној 23. маја 2012. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на План и програм рада Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2012. годину који је донео Управни одбор овога завода, на сед-
ници одржаној 12. марта 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-320/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

529.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08 и 22/11) и 
чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седници одржаној 
23. маја 2012. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Русина - Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор овога завода, на 
седници одржаној 12.  марта 2012. године. 

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-75/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

530.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08 и 22/11) 
и члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 
4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седници 
одржаној 23. маја 2012. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2012. годину који је донео Управни одбор овога завода, на сед-
ници одржаној 12. марта 2012. године.  
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II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

531.

На основу члана 13. ст. 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 
("Службени лист АП Војводине", број 10/02 и 01/12) и чл. 33. и 
35. ст. 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 04/10),Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на 168. седници одржаној 23. 
маја 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о трећим изменама и до-
пунама Статута Покрајинског Завода за спорт и медицину спорта 
коју је донео Управни одбор Покрајинског Завода за спорт и меди-
цину спорта на седници одржаној 03.05.2012. године.

II

Ово Решење објавиће се у "Службеном листу АП Војводине".

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-319/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

532.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и члана 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/2010), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на 168. седници одржаној 23. маја 2012. 
године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА
 КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД

I

Р а з р е ш а в а ј у   се  дужности председника и члана Управног 
одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад:

1. Славица Денић, председник;
2. Нинослав Јовановић, члан;
3. Игор Димић, члан.

II

И м е н у ј у  се за председника и  члана  Управног  одбора Кан-
целарије за инклузију Рома, Нови Сад: 

1. Нинослав Јовановић, председник;
2. Марија Петковић, члан;
3. Снежана Димић, члан.

III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-321/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

533.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. и члана 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Ппокраји-
не Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 4/2010), Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на 168. седници одржаној 23. маја 
2012. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ
 ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА, НОВИ САД

I

Р а з р е ш а в а  се  дужности члана Надзорног одбора Канцела-
рије за инклузију Рома, Нови Сад:

1. Александра Милашиновић, члан.

II

И м е н у ј е  се за члана  Надзорног  одбора Канцеларије за 
инклузију Рома, Нови Сад: 

1. Александра Милашиновић, члан.

III

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-322/2012
Нови Сад, 23. мај 2012. године

Потпредседница Владе
АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

534.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), a у вези са чланом 1. алинеја 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких пра-
ва над установама културе које је основала Аутономна Покрајина 
Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
лист АПВ“, број 18/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 30. маја 2012. године,   д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се  с а г л а с н о с т  на Oдлуку о изменама и допунама Ста-
тута Mузеја савремене уметности Војводине, коју је донео Управ-
ни одбор Mузеја савремене уметности Војводине, на 16. седници 
одржаној 2. марта 2012. године.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-284/2012
Нови Сад, 30. мај 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине 

Ана Томанова-Маканова

535.

На основу члана 18. члана 65. Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/2012 - пречишћен текст), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 22. мај 2012. 
године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТОВА

ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ

 ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ, 
РАСПИСАНОМ ЗА 27. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

1. За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему, на поновљеном гла-
сању у Изборној јединици 29 Нови Кнежевац на бирачком месту 
13, Месна заједница Српски Крстур, утврђује се број од 1 кон-
тролног листа.

Утврђује се број од 1 резервног контролног листа за бирачко 
место.

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013 – 196/2012.
У Новом Саду, 22. мај 2012. године

 Председник комисије
Дарко Рудић,с.р.

536.

На основу члана 18. тачка 5. и члана 65. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покраји-
не Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/2012 - пречишћен 
текст), Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 22. 
маја 2012. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ
 НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ,

 РАСПИСАНОМ ЗА 27. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

1. За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему на поновљеном гла-
сању у Изборној јединици 29 Нови Кнежевац на бирачком месту 
13, Месна заједница Српски Крстур, утврђује се број од 759 гла-
сачких листића. 

2. Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 
0,3% од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и 
износи 2 гласачка листића.

3. Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-195/2012
У Новом Саду, 22. мај 2012. године

Председник комисије
Дарко Рудић, с.р.

537.

На основу члана 18. и члана 65. Покрајинске скупштинске од-
луке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/2012 - пречишћен текст), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 29. маја 
2012. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОНТРОЛНИХ ЛИСТОВА

ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ 
СИСТЕМУ НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ, РАСПИСАНОМ 

ЗА 3. ЈУН 2012. ГОДИНЕ

1. За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему, на поновљеном гла-
сању расписаном за 03. јун 2012. године у Изборној јединици 17 
Зрењанин III на бирачком месту 40, Дом МЗ „Зелено поље“, вели-
ка сала, Зрењанин, у Изборној јединици 37 Опово, бирачко место 
18, Сакуле 4, у Изборној јединици 59 Чока, бирачко место број 
4, Основна школа, Маршала Тита 54, Остојићево,  и у Изборној 
јединици 60 Шид, бирачко место број 22, Основна школа „Филип 
Вишњић“, Моровић, утврђује се број од 1 контролног листа, за 
свако бирачко место.

Утврђује се број од 1 резервног контролног листа за свако би-
рачко место.

2. Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013 – 196/12
Нови Сад, 29. мај 2012. године

Председник комисије,
Дарко Рудић

538.

На основу члана 18. тачка 5. и члана 65. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покраји-
не Војводине ("Службени лист АПВ" бр. 3/2012 - пречишћен 
текст), Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 29. 
маја 2012. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПО ВЕЋИНСКОМ ИЗБОРНОМ 
СИСТЕМУ НА ПОНОВЉЕНОМ ГЛАСАЊУ, РАСПИСАНОМ 

ЗА 03. ЈУН 2012. ГОДИНЕ

I

За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном гласању у 
Изборној јединици 17 Зрењанин III на бирачком месту број 40, 
Дом МЗ „Зелено поље“-велика сала, Зрењанин, утврђује се број 
од 2.151 гласачких листића. 



Страна 1036 - Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 4. јун 2012.

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 6 гласачких листића.

II

За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном гласању у 
Изборној јединици 37 Опово, на бирачком месту број 18, Сакуле 
4, утврђује се број од 358 гласачких листића. 

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 2 гласачка листића.

III

За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном гласању у 
Изборној јединици 59 Чока,  на бирачком месту број 4, Основна 
школа, Маршала Тита 54, Остојићево, утврђује се број од 371 гла-
сачких листића. 

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 2 гласачка листића.

IV

За избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном гласању у 
Изборној јединици 60 Шид, на бирачком месту број 22, Основна 
школа „Филип Вишњић“, Моровић, утврђује се број од 613 гласа-
чких листића. 

Број резервних гласачких листића одређује се у износу од 0,3% 
од утврђеног броја гласачких листића на бирачком месту и изно-
си 2 гласачка листића.

V

Ово Решење објавити у "Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине."

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-195/12
У Новом Саду, 29. мај 2012. године

Председник комисије,
Дарко Рудић

539.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету 
АП Војводине за 2012.годину (''Сл.лист АП Војводине'' бр. 23/11 
и 3/12-ребаланс буџета) и Годишњег програма коришћења сред-
става из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину, 
(''Сл.лист АП Војводине'', бр. 9/12), а у складу са Правилником о 
ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава 
из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне 
покрајине (''Сл. гласник РС'' бр. 32/2011) у даљем тексту: Правил-
ник, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство Нови Сад, расписује 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ
 АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2012. 

години путем овог конкурса средства у укупном износу до 
72.333.807,40 динара за реализацију следећих послова:

1. Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у влас-
ништву физичких лица на укупној површини до100 хектара, и 
то:

- за тврде и племените лишћаре на површини до 25 хекта-
ра, са јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару, у 
укупном износу до 2.500.000,00 динара;

- за меке лишћаре на површини до 60 хектара, са јединич-
ном ценом 85.000,00 динара по хектару, у укупном изно-
су до 5.100.000,00 динара;

- за багрем на површини до 15 хектара, са јединичном це-
ном 60.000,00 динара по хектару, у укупном износу до 
900.000,00 динара.

(све са мерама неге до пет година).
Средства се додељују са следећом динамиком исплате:

- део наведене јединичне цене умањене за 40.000,00 дина-
ра, исплаћује се произвођачу садница (50% након потпи-
сивања уговора, а 50% након извршеног пошумљавања 
које ће извршити власник земљишта о свом трошку);

- преосталих 40.000,00 динара исплаћује се власни-
ку земљишта током пет година спровођења мера неге 
(8.000,00 динара годишње по хектару).

2. Пошумљавање - Подизање нових шума у својини правних 
лица на површини до 20 хектара, са јединичном ценом 90.000,00 
динара по хектару (са мерама неге до пет година), у укупном из-
носу до 1.800.000,00 динара. 

Средства се додељују за пошумљавање земљишта у влас-
ништву правних лица, и то: шумског земљишта, пољопривредног 
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и 
осталог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање.

Средства се додељују са динамиком исплате 70% након потпи-
сивања уговора, а 30% по пријему радова након једног вегетаци-
оног периода.

3. Конверзија изданачких шума у виши узгојни облик на повр-
шини до 600 хектара, са јединичном ценом 25.000,00 динара по 
хектару, у укупном износу до 15.000.000,00 динара.

Средства се додељују за превођење изданачких у високе шуме 
путем мера неге – селективном проредом.

4. Производња шумског садног материјала 
Средства се додељују за финансирање расадничке производње 

започете у 2012. години, са следећим јединичним ценама, коли-
чинама и укупним износима:

- за селекционисане саднице тврдих лишћара 17,00 дина-
ра по комаду, за количину до 80.000 комада, у укупном 
износу до 1.360.000,00 динара;

- за саднице тврдих лишћара познатог порекла, племе-
нитих лишћара и воћкарица 15,00 динара по комаду, 
за количину до 350.000 комада, у укупном износу до 
5.250.000,00 динара;

- за тестиране саднице меких лишћара 10,00 динара по ко-
маду, за количину до 930.000 комада, у укупном износу 
до 9.300.000,00 динара.

Средства се додељују са динамиком исплате 50% након засни-
вања производње по извршеном првом прегледу, а 50% након 
завршеног вегетационог периода, односно по извршеном другом 
прегледу.

5. Заштита шума и шумских засада у укупном износу до 
18.123.807,40 динара.

Средства се додељују за финансирање мера заштите шума по 
указаним потребама.

6. Заштита шума од пожара
Средства се додељују за извршење радова са следећим јединич-

ним ценама, количинама и укупним износима: 
- за изградњу противпожарних пруга 150.000,00 динара по 

километру, за дужину до 10 километара, у укупном изно-
су до 1.500.000,00 динара;
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- за одржавање противпожарних пруга 10.000,00 динара 
по километру, за дужину до 200 километара, у укупном 
износу до 2.000.000,00 динара;

- за изградњу противпожарних осматрачница 250.000,00 
динара по комаду, за количину до 4 комада, у укупном 
износу до 1.000.000,00 динара;

- за изградњу и одржавање водозахвата 200.000,00 динара 
по комаду, за количину до 5 комада, у укупном износу до 
1.000.000,00 динара.

Средства се додељују и за набавку противпожарне опре-
ме у функцији заштите шума од пожара у укупном износу до 
4.500.000,00 динара. 

7. Научно-истраживачки рад
Средства се додељују за финансирање пројеката научноистра-

живачког рада у шумарству у АП Војводини у укупном износу до 
3.000.000,00 динара.

Евентуални трошкови ПДВ по свим тачкама овог конкурса 
урачунати су у јединичне и укупне цене послова.

Право учешћа на конкурсу имају:
- За средства из тачке 1. – регистровани произвођачи шум-

ских садница (правна лица и предузетници) у своје име и 
у име физичких лица - власника земљишта на територији 
АП Војводине.

- За средства из тачке 2. – правна лица сопственици 
земљишта на територији АП Војводине.

- За средства из тачака 3, 5. и 6. - правна лица из члана 70. 
Закона о шумама са територије АП Војводине и друга 
правна лица сопственици шума на територији АП Војво-
дине.

- За средства из тачке 4. – правна лица из члана 70. Зако-
на о шумама са територије АП Војводине и друга правна 
лица која имају регистроване шумске расаднике на тери-
торији АП Војводине.

- За средства из тачке 7. – научне и образовне установе.

Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс са пратећим 
обрасцима и потребном документацијом.

Пријава и обрасци се могу преузети у Покрајинском секрета-
ријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство (Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 43) или са сајта Се-
кретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Потребна документација:
- пријава на конкурс
- фотокопија картона депонованих потписа,
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног орга-

на,
- фотокопија ПИБ-обрасца,
- потврда надлежног органа о измирењу обавеза на осно-

ву пореза и осталих јавних прихода (оригинал, не старија 
од 30 дана).

Уз напред наведену документацију потребно је за сваку поједи-
начну тачку доставити и следеће:

- За средства из тачке 1. – уговор са физичким лицем – 
власником земљишта о испоруци садница, копију важеће 
личне карте лица са којим је потписан уговор, потврду 
надлежног органа о измирењу обавеза на основу поре-
за и осталих јавних прихода за лице са којим је потписан 
уговор (оригинал, не старију од 30 дана), списак површи-
на са спецификацијом трошкова (образац ПФЛ-1), проје-
кат извођења радова посебно за сваку парцелу или групу 
суседних парцела (образац ПФЛ-2), извод из листа не-
покретности за предметно земљиште (оригинал, не ста-
рији од 30 дана), копију катастарског плана за предмет-
не парцеле (може фотокопија), а ако се ради о обрадивом 
пољопривредном земљишту I до V класе и фотокопију 
сагласности за промену намене издату од стране надлеж-
ног органа.

- За средства из тачке 2. – списак површина са специфика-
цијом трошкова (образац ППО-1 за земљиште обухваће-

но основама газдовања шумама, или образац ППН-1 за 
земљиште које није обухваћено основама газдовања шу-
мама), пројекат извођења радова посебно за сваку пар-
целу или групу суседних парцела (образац ППО-2 за 
земљиште обухваћено основама газдовања шумама које 
није планирано за пошумљавање у плану гајења, или об-
разац ППН-2 за земљиште које није обухваћено основа-
ма газдовања шумама), уговор о обезбеђеном шумском 
садном материјалу са регистрованим произвођачем уко-
лико сопственик земљишта не поседује расадник, извод 
из листа непокретности за предметно земљиште (ориги-
нал, не старији од 30 дана), копију катастарског плана 
за предметне парцеле (може фотокопија), а ако се ради 
о обрадивом пољопривредном земљишту I до V класе 
и фотокопију сагласности за промену намене издату од 
стране надлежног органа.

- За средства из тачке 3. - списак површина предвиђених за 
конверзију са спецификацијом трошкова (образац КОН-
1), а ако радови нису планирани основом и пројекат из-
вођења радова (образац КОН-2) са фотокопијом записни-
ка шумарско-ловног инспектора о потреби извођења ра-
дова.

- За средства из тачке 4. – Фотокопију решења о регис-
трацији шумског расадника издатог од стране надлежног 
органа, спецификацију броја произведених садница (об-
разац САД) и фотокопију записника шумарско-ловног 
инспектора о контроли производње репродуктивног ма-
теријала шумског дрвећа након извршеног првог здрав-
ственог прегледа.

- За средства из тачке 5. – списак површина предвиђених 
за радове на заштити шума и шумских засада са специ-
фикацијом трошкова (образац ЗАШ-1), а ако радови нису 
планирани основом и пројекат извођења радова (обра-
зац ЗАШ-2)  са фотокопијом записника шумарско-ло-
вног инспектора о потреби извршења радова на заштити 
шума.

- За средства из тачке 6. – За ставке које се односе на из-
градњу и одржавање објеката: списак пројеката изградње 
и одржавања објеката са спецификацијом трошкова (об-
разац ЗПП-1), изводе из наведених пројеката (обрасци 
ЗПП-2, ЗПП-3, ЗПП-4, ЗПП-5), карту газдинске јединице 
или њеног дела у размери која омогућава јасну видљи-
вост локације објеката и графички прилог из којег се јас-
но види изглед објекта (за осматрачнице и водозахвате). 

- За средства из тачке 6. – За ставку која се односи на на-
бавку противпожарне опреме у фунцкији заштите шума 
од пожара: списак опреме и спецификацију цена (обра-
зац ЗПП-6), као и изјаву правног лица о постојећим ко-
личинама и стању наведене противпожарне опреме коју 
већ поседује.

- За средства из тачке 7. – списак пројеката са специфика-
цијом трошкова (образац НИР) и засебан опис предлога 
сваког појединачног пројекта са дефинисаним роком у 
којем ће бити реализован.

За послове из тачке 1. произвођачи садница могу користити 
само саднице из властите производње.

За послове из тачака 1. и 2. могу се користити саднице произ-
ведене у складу са прописима којима се уређује шумски репро-
дуктивни материјал, а минимални број садница по хектару је за 
тврде и племените лишћаре 1500 комада, за врбу 1000 комада и за 
тополу 275 комада.

За послове из тачака 1,2,3,5. и 6. код којих се радови изводе у 
подручјима под заштитом а нису планирани основама газдовања 
шумама, неопходно је приложити и услове (мишљење) Завода за 
заштиту природе Војводине.

За послове из тачака 3,5. и 6. неопходно је поседовање важеће 
(или у поступку давања сагласности) основе газдовања шумама 
из које се подаци уносе у предвиђене обрасце.

За послове из тачке 6. који се односе на изградњу објеката под-
носиоци пријаве морају поседовати пројекте урађене у складу са 
Правилником.

Подносиоци пријава могу конкурисати за радове започете у 
2012. години (из свих тачака), ако до сада нису за њих добијали 
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буџетска средства по програмима из претходних година.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затра-

жи додатну документацију.
Подносиоци пријаве који конкуришу за послове из више тачака 

подносе посебну пријаву за сваку тачку. За послове из једне та-
чке који се обављају на више локација подноси се једна пријава 
уз коју се прилажу припадајући обрасци са документацијом за 
сваку појединачну локацију. Правно лице или предузетник који 
конкурише за доделу садница физичким лицима (тачка 1.) подно-
си за свако физичко лице посебну пријаву, у којој може бити више 
парцела, уз додатну документацију која се односи на власништво 
и промену намене за сваку наведену парцелу.

Рокови за подношење пријава на конкурс са осталом потреб-
ном документацијом су:

- за тачке 1. и 2. закључно са 14.09.2012. године,
- за тачку 3. закључно са 22.06.2012. године,
- за тачке 4,5,6 и 7.  закључно са 20.07.2012. године,

Пријаве се предају у штампаном облику (пријаве, пратећи об-
расци наведени у конкурсу и остала документација) и у електрон-
ском облику (пријаве и пратећи обрасци наведени у конкурсу) 
на приложеном CD, или електронском поштом на адресу nenad.
radosavljevic@vojvodina.gov.rs са назначеним подносиоцем прија-
ве и тачком конкурса на коју се пријава односи. 

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју именује 
покрајински секретар за пољопривреду, водоприведу и шумар-
ство.

Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне 
документације.

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси 
покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумар-
ство.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, 
као и услови, начин коришћења средстава и рокови реализације 
послова регулисаће се уговором.

Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16,  са назнаком ''Конкурс за Буџетски фонд 
за шуме 2012''. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/ 487-44-

07

540.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „КУРЈАКОВАЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Курјаковац“ установљено на територији општине 
Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-320/2012-05 од 
08.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдо-
вање Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог 
Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-320/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

541.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ГОРЊИ СРЕМ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Горњи Срем“ установљено на територији општине 
Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-324/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог 
Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-324/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

542.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СЛАВИЈА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Славија“ установљено на територији општине Нови 
Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-280/2012-05 од 08.05.2012.
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године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Неопланта 1884“ из Новог Сада и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Неопланта 1884“ из Но-
вог Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-280/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

543.

 На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „КОВИЉ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Ковиљ-југ“ установљено на територији општине 
Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-321/2012-05 од 
08.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдо-
вање Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог 
Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-321/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

544.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 

члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„КОВИЉ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Ковиљ-север“ установљено на територији општи-
не Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-322/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог 
Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-322/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

545.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „РАТНО ОСТРВО“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Ратно острво“ установљено на територији општи-
не Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-279/2012-05 од 
08.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдо-
вање Ловачком удружењу „Неопланта 1884“ из Новог Сада и то 
на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Неопланта 1884“ из Но-
вог Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

 Број:104-324-279/2012-05-1
 Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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546.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРЕМ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срем“ установљено на територији општине Ста-
ра Пазова, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-364/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Стара Пазова“ из Старе Пазове и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Стара Пазова“ из Старе 
Пазове у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-364/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

547.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ОБЕДСКА БАРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Обедска бара“ установљено на територији општи-
не Пећинци, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-325/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Обедска бара“ из Пећинаца и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Обедска бара“ из Пећи-
наца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-325/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

548.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ЧЕНЕЈСКИ САЛАШИ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Ченејски салаши“ установљено на територији општи-
не Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-323/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог 
Сада у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-323/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

549.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРЕМ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срем-југ“ установљено на територији општине 
Рума, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
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допривреду и шумарство, број 104-324-319/2012-05 од 10.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Сремац“ из Руме и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Сремац“ из Руме у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

 Број:104-324-319/2012-05-1
 Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

550.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРЕМ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срем-север“ установљено на територији општине 
Рума, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-365/2012-05 од 10.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Сремац“ из Руме и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Сремац“ из Руме у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-365/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

551.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 

члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ЗЕЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Зец“ установљено на територији општине Пећинци, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-326/2012-05 од 10.05.2012.године 
(„Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удру-
жењу „Обедска бара“ из Пећинаца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Обедска бара“ из Пећи-
наца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-326/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

552.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „КЛЕНАК“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Кленак“ установљено на територији општине Рума, 
Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, број 104-324-363/2012-05 од 10.05.2012.године 
(„Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удру-
жењу „Сремац“ из Руме и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Сремац“ из Руме у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-363/2012-05-1
 Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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553.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „БЕГЕЈ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бегеј-југ“ установљено на територији општине 
Зрењанин, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-317/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанина и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Града Зрењанина“ из 
Зрењанина у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-317/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

554.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „БЕГЕЈ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бегеј-север“ установљено на територији општине 
Зрењанин, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-294/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанина и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Града Зрењанина“ из 
Зрењанина у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-294/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

555.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ТИСА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Тиса“ установљено на територији општине Зрења-
нин, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-295/2012-05 од 10.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанина и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Града Зрењанина“ из 
Зрењанина у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-295/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

556.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„КРЧЕВИНЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Крчевине“ установљено на територији општине 
Инђија, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство, број 104-324-327/2012-05 од 
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10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдо-
вање Ловачком удружењу „Фазан“ из Инђије и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан“ из Инђије у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-327/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

557.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ФРУШКОГОРАЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Фрушкогорац“ установљено на територији општи-
не Инђија, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-328/2012-05 од 
10.05.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Фрушкогорац“ из Марадика и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Фрушкогорац“ из Ма-
радика у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-328/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

558.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 

члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ДОРОШКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Дорошка“ установљено на територији општине Ти-
тел, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-288/2012-05 од 08.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Шајкашка“ из Титела и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Шајкашка“ из Титела у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-288/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

559.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ГОРЊЕ ПОЉЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Горње поље“ установљено на територији општине 
Ириг, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-278/2012-05 од 08.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Срндаћ-Ириг“ из Ирига и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Срндаћ-Ириг“ из Ирига 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-278/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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560.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СТАРА ТИСА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Стара Тиса“ установљено на територији општине Жа-
баљ, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-283/2012-05 од 08.05.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Стара Тиса“ из Жабља и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Стара Тиса“ из Жабља у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

 Број:104-324-283/2012-05-1
 Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

561.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „РИБЊАК КОЛУТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Рибњак Колут“ установљено на територији општи-
не Сомбор, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-218/2012-05 од 
16.03.2012.године („Сл. лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање 
ПП „Колут“ АД из Колута и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и ПП „Колут“ АД из Колута у складу са Зако-
ном о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-218/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

562.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 7. 
Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) као и 
члана 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви („Службени лист АПВ“ број 4/10 и 4/11),  покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СИРИГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сириг“ установљено на територији општине Теме-
рин, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-296/2012-05 од 26.03.2012.
године („Сл. лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Ловачко друштво у Сиригу“ из Сирига и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Ловачко друштво у Си-
ригу“ из Сирига у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине“.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-296/2012-05-1
Нови Сад, 30.05.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

522. Одлука о емисији дугорочних хартија од вредности
523. Одлука о броју студената за упис у прву годину сту-

дијских програма основних струковних, академских 
и интегрисаних студија који се финансирају из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине на факултети-
ма у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2012/2013. години

524. Одлука о броју студената за упис у прву годину сту-
дијских програма основних струковних студија који се 
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војво-
дине у високим школама струковних студија чији је 
оснивач Аутономна Покрајина Војводина у школској 
2012/2013. години

525. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер 
академских студија и докторских студија који се фи-
нансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду 
у школској 2012/2013. години

526. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Изда-
вачке установе „Мисао“ за 2011. годину

527. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Из-
давачког завода „Форум“- Forum Könyvkiadó Intézet за 
период од 1. јануара до 31. децембра 2011. године

528. Решење о давању сагласности на План и програм рада 
Завода за културу војвођанских Русина-Завод за култу-
ру войводянских Руснацох за 2012. годину

529. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу војвођанских Русина-Завод за културу 
войводянских Руснацох за 2011. годину

530. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Русина-Завод за кул-
туру войводянских Руснацох за 2012. годину;

531. Решење о давању сагласности на Одлуку о трећим из-
менама и допунама Статута Покрајинског Завода за 
спорт и медицину спорта

532. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Управног одбора Канцеларије за инклузију Рома, 
Нови Сад

533. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног 
одбора Канцеларије за инклузију Рома, Нови Сад

534. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута Музеја савремене уметности Војво-
дине

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

535. Решење о утврђивању броја контролних листова за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему на поно-
вљеном гласању, расписаном за 27. мај 2012. године

536. Решење о утврђивању броја гласачих листића за избор 
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном 
гласању, расписаном за 27. мај 2012. године

537. Решење о утврђивању броја контролних листова за 
избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине по већинском изборном систему на поно-
вљеном гласању, расписаном за 03. јун 2012. године

538. Решење о утврђивању броја гласачих листића за избор 
посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војво-
дине по већинском изборном систему на поновљеном 
гласању, расписаном за 03. јун 2012. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

539. Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП 
Војводине за 2012. годину

540. Решење о давању ловишта «Курјаковац» на газдовање
541. Решење о давању ловишта «Горњи Срем» на газдо-

вање
542. Решење о давању ловишта «Славија» на газдовање
543. Решење о давању ловишта «Ковиљ-југ» на газдовање
544. Решење о давању ловишта «Ковиљ-север» на газдо-

вање
545. Решење о давању ловишта «Ратно острво» на газдо-

вање
546. Решење о давању ловишта «Срем» на газдовање
547. Решење о давању ловишта «Обедска бара» на газдо-

вање
548. Решење о давању ловишта «Ченејски салаши» на газ-

довање
549. Решење о давању ловишта «Срем-југ» на газдовање
550. Решење о давању ловишта «Срем-север» на газдо-

вање
551. Решење о давању ловишта «Зец» на газдовање
552. Решење о давању ловишта «Кленак» на газдовање
553. Решење о давању ловишта «Бегеј-југ» на газдовање
554. Решење о давању ловишта «Бегеј-север» на газдовање
555. Решење о давању ловишта «Тиса» на газдовање
556. Решење о давању ловишта «Крчевина» на газдовање
557. Решење о давању ловишта «Фрушкогорац» на газдо-

вање
558. Решење о давању ловишта «Дорошка» на газдовање
559. Решење о давању ловишта «Горње поље» на газдо-

вање
560. Решење о давању ловишта «Стара Тиса» на газдовање
561. Решење о давању ловишта «Рибњак Колут» на газдо-

вање
562. Решење о давању ловишта «Сириг» на газдовање
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