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144.

На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему  
(„Службени гласник РС'', број: 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), члана 
30. тачка 5. и члана 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', 
број 4/10), а у вези са чланом 5. и 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број 3/12), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. фебруара 2012. го-
дине,  д о н е л а   је

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ  БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Члан 1. 

Отвара се Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за раз-
вој Аутономне Покрајине Војводине  (у даљем тексту: Буџетски 
фонд), како би се одвојено водила средства остварена у поступку 
престанка рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводи-
не, а према Покрајинској скупштинској одлуци о престанку рада 
Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. 

Буџетски фонд отвара се као евиденциони рачун у оквиру глав-
не књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ-581) са 
статусом  индиректног корисника буџетских средстава у оквиру 
раздела Владе Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Покрајинска влада).  

Члан 2.

Средства за финансирање Буџетског фонда, обезбеђују се из:

1. средстава остварених на основу члана 3. и 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за раз-
вој Аутономне Покрајине Војводине; 

2. прихода који проистичу из управљања ликвидним сред-
ствима Буџетског фонда; 

3. средстава обезбеђених покрајинским буџетом за текућу 
годину и

4. других извора у складу са законом.  

Члан 3.

Део средстава Буџетског фонда користиће се за повећање 
учешћа АП Војводине у капиталу Развојне банке Војводине а.д. 
Нови Сад, куповином акција и за покриће зависних трошкова који 
настану том куповином. 

О коришћењу средстава из става 1. овог члана, одлучује 
Покрајинска влада доношењем посебног акта.  

Плаћање и преузимање обавеза на терет Буџетског фонда, 
врши се до нивоа средстава расположивих у Буџетском фонду. 

На крају текуће године, неискоришћена средства са рачуна 
Буџетског фонда преносе се у наредну годину. 

Члан 4.

Буџетски фонд отвара се на неодређено време.  

Члан 5.

Буџетским фондом управља Покрајинска влада.
По укидању Буџетског фонда, права, обавезе, имовину и архи-

ву преузима Покрајинска влада.  

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-14/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

145.

На основу члана 20. Закона о социјалној заштити (''Службени 
гласник РС'', брoj 24/11), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине (''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. фебруара 2012. 
године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм унапређења социјалне 
заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2012. години (у 
даљем тексту: Програм), мере и активности за подстицај и развој 
постојећих и нових услуга социјалне заштите, обим средстава за 
спровођење овог програма и начин њиховог коришћења. 

II

Програм из тачке I овог решења, чини његов саставни део.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 55-4/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2012. 

ГОДИНИ

I

Програм унапређења социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2012. години (у даљем тексту: Програм), 
обухвата мере и активности за подстицај и развој постојећих и 
нових услуга социјалне заштите, обим средстава за спровођење 
овог Програма и начин њиховог коришћења. 

II

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'', број 
23/11),  у оквиру раздела Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију, економска класификација 463 
– Трансфери осталим нивоима власти и Финансијским планом 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију за 2012. годину планирана су средства у износу од 
12.000.000,00 динара за реализацију Програма.

Програм унапређења социјалне заштите у аутономној 
покрајини финансира се на основу члана 208. Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11), из буџета аутономне 
покрајине.

III

Oбезбеђење квалитетних услуга у социјалној заштити утврђено 
je Стратегијом развоја социјалне заштите (''Службени гласник 
РС'', број 108/05), као један од стратешких праваца развоја реформе 
система социјалне заштите. Обезбеђење квалитетних услуга, 
у складу са наведеном Стратегијом подразумева:подстицање 
развоја разноврсних социјалних услуга у заједници, увођење 
нових услуга социјалне заштите у оквиру постојећих институција 
и служби социјалне заштите, израду стандарда и унапређење 
квалитета услуга које се пружају у оквиру институција и служби 
социјалне заштите, подржавање и афирмацију породице као 
најбољег оквира заштите рањивих група и подстицање развоја 
хранитељства, усвојења, услуга дневних центара, кућне неге 
и помоћи и других услуга социјалне заштите, дефинисање и 
повезивање услуга различитих сектора и подсистема на свим 
нивоима и увођење ефикасног система жалби. 

 Побољшање понуде и квалитета услуга свих облика смештаја 
корисника један је од задатака утврђених у оквиру појединачног 
циља  Стратегије развоја социјалне заштите -Територијално и 
функционално доступне услуге.  Реализацијом овог појединач-
ног циља Стратегије социјалне заштите омогућиће се адекват-
но задовољавање потреба грађана кроз развој низа различитих 
услуга и програма подршке који подржавају живот у заједници 
и обезбеђују неодложну заштиту. Побољшање понуде услуга 
по врсти и квалитету у свим облицима смештаја и обезбеђење 
квалитетнијег живота корисника, адекватније задовољавање 
њихових потреба путем пружања одговарајућих услуга, уз краће 
задржавање деце и младих у установама и њихово адекватно ос-
пособљавање за самосталан живот и рационалније коришћење 
средстава за развој услуга су очекивани ефекти унапређења по-
нуде и квалитета заштите корисника у свим облицима смештаја 
према Стратегији развоја социјалне заштите. 

IV

Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину за 
реализацију Програма користиће се за финансирање, односно 
суфинансирање  мера и активности установа социјалне заштите 
које пружају услуге домског смештаја на територији Аутономне 
Покрајине Војводине.

 Финансирати, односно суфинансирати ће се мере и активности 
чији је циљ унапређење квалитета постојећих услуга, подстицај 
и развој нових услуга социјалне заштите којима се обезбеђује 
пружање адекватне, квалитетне услуге у складу са специфичним 
потребама корисника. 

V

Средства из тачке II овог Програма у укупном износу од 
12.000.000,00 динара додељују се путем јавног конкурса 
установама социјалне заштите које пружају услуге домског 
смештаја чије је седиште на територији Аутономне Покрајине 
Војводине који расписује Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију.

Јавни конкурс из става 1. ове тачке спроводи се у складу са 
Правилником о поступку и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику 
и демографију за област социјалне политике и демографије 
број:129-401-802/2011 од 13. маја 2011. године.

VI

Услови и начин коришћења средстава из тачке II овог Програма 
утврђују се уговором који корисници средстава додељених по 
јавном конкурсу закључују са Покрајинским секретаријатом за 
здравство, социјалну политику и демографију.

Исплату средстава из тачке II овог Програма вршиће 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију у складу са ликвидним могућностима буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину.

146.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5. 
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. 
фебруара 2012. године,   д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на  Одлуку о мрежи основних школа 
у Општини Бела Црква, коју је донела Скупштина општине Бела 
Црква, на седници одржаној 14. новембра  2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-122/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

147.

 На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став  5. 
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. фебру-
ара 2012. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на  Одлуку о мрежи основних школа 
на територији општине Беочин, коју је донела Скупштина општи-
не Беочин, на седници одржаној 20. децембра 2011. године. 
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-123/2012 
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

148.

 На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број: 13/09 и 2/10) и чл. 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ» број 4/10), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Фонда „Европски 
послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, 
који је усвојио Управни одбор Фонда, на 13. седници одржаној 
22.02.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-52/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

149.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10) 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 седници одржаној 29. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за 2011. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 
седници одржаној 31. јануара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-55/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

150.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10) 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 седници одржаној 29. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу 
војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за 2012. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 
седници одржаној 31. јануара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-125/2012 
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

151.

 На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број: 7/08 и 3/10) 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 седници одржаној 29. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за култу-
ру војвођанских Румуна – Institutul de Culturã al Românilor din 
Voivodina за 2012. годину, који је донео Управни одбор Завода, на 
седници одржаној 31. јануара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-56/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

152.

 На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије 
за инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06) и чл. 33. и 
35. става 4. Покрајинске скупштинске одлукео Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. фебру-
ара 2012. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Годишњи програм рада Канце-
ларије за инклузију Рома за 2012. годину, који је усвојио Управни 
одбор Канцеларије, на седници одржаној 09.02.2012. године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-124/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

153.

 На основу члана 14. став 2. Одлуке о оснивању Канцеларије 
за инклузију Рома („Службени лист АПВ“, број 8/06) и чл. 33. и 
35. става 4. Покрајинске скупштинске одлукео Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 29. фебру-
ара 2012. године,   д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на Финансијски план Канцеларије 
за инклузију Рома за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор 
Канцеларије, на седници одржаној 09.02.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-54/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

154.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању 
Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравственог 
центра Суботица ("Службени лист АПВ", број: 17/07 и 21/10) и 
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),  
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

 Разрешавају се дужности у Управном одбору Опште болнице 
Суботица, Суботица, због истека мандата:

 - председник:
 Золтан Беркеш, дипломирани правник, из Суботице, 

представник оснивача; 

 - чланови: 
1. Едит Стевановић, дипломирани правник, из Суботице, 

представник оснивача;
2. Милко Удицки, дипломирани економиста, из Суботице, 

представник оснивача;
3. Антун Крижановић, економски техничар, из Суботице, 

представник оснивача;

4. Др Богданка Прћић Кнежевић, доктор медицине, спе-
цијалиста трансфузиологије, из Суботице, из реда за-
послених;

5. Мр сци. мед. др Момчило Павловић, доктор медицине, 
специјалиста педијатар, субспецијалиста дечије гастрое-
нтерологије, из Суботице, из реда запослених;

6. Стипан Вуковић, виши медицински техничар, из Таван-
кута, из реда запослених.

II

У Управни одбор Опште болнице Суботица, Суботица, име-
нују се:

 - за председника:
 Јожеф Хужвар, хемијски техничар у пензији, из Суботи-

це, представник оснивача;

 - за чланове:
1. Антун Крижановић, економски техничар, ИМАРК ДОО, 

из Суботице, представник оснивача;
2. Борис Вукделија, мастер економиста, ЈКП Чистоћа и зе-

ленило, Суботица, из Суботице,  представник оснивача;
3. Јелена Маросиук, дипломирани правник, адвокат, из Су-

ботице, представник оснивача;
4. Др Богданка Прћић Кнежевић, доктор медицине, спе-

цијалиста трансфузиологије, из Суботице, из реда за-
послених;

5. Др Зоран Сигмунд, доктор медицине, специјалиста ги-
некологије и акушерства, из Суботице, из реда запосле-
них;

6. Др Богданка Ђапић, доктор медицине, специјалиста неу-
рологије, из Суботице, из реда запослених.

Председник и чланови Управног одбора, именују се на период 
од четири године.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-105/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

155.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању 
Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здравственог 
центра Суботица ("Службени лист АПВ", број: 17/07 и 21/10) и 
члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ау-
тономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), 
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. 
фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

 Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Опште болнице 
Суботица, Суботица, због истека мандата:

 - председник:
 Рајко Врбица, дипломирани економиста, из Суботице, 
 представник оснивача;
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 - чланови: 
1. Стеван Рајновић, дипломирани правник, из Суботице, 

представник оснивача;
2. Петар Чисар, дипломирани инжењер електротехнике, из 

Суботице, представник оснивача;
3. Др Драган Никодијевић, доктор медицине, специјалиста 

неуропсихијатар, из Суботице, из реда запослених;
4. Габор Бистрицки, електромеханичар, из Суботице, из 

реда запослених.

II

У Надзорни одбор Опште болнице Суботица, Суботица, име-
нују се:

- за председника:
 Драгомир Бојовић, дипломирани економиста, АД „Иком“ 

Суботица, из Суботице, представник оснивача;

- за чланове:
1. Изабела Рафаи, дипломирани економиста, незапослена, 

из Суботице,  представник оснивача;
2. Стеван Рајновић, дипломирани правник, Град Суботица-

Управа,  из Суботице,  представник оснивача;

3. Др Драган Никодијевић, доктор медицине, специјалиста 
неуропсихијатар, из Суботице, из реда запослених;

4. Габор Бистрицки, шеф Одељења техничких послова, из 
Суботице, из реда запослених.

Председник и чланови Надзорног одбора, именују се на период 
од четири године.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-106/2012 
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

156.

 На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за 
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
(''Службени лист АПВ'', број 19/06), члана 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 29. фебруара 2012. године,  д о н 
е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Програм рада Фонда за пружање помоћи 
избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину, који је 
донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, прог-
наним и расељеним лицима, на 15. седници одржаној 8. фебруара 
2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-8/2012
Нови Сад, 29. фебруар 2012. године

 Потпредседник
Владе АП Војводине

мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

157.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-

жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ“, број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ'', број 4/10), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 22. фебруара 2012. године,  д о 
н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за пружање по-
моћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2012. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима, на 15. седници одржаној 08. 02. 
2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-169/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

158.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 

фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број: 17/03 и 3/06) чл. 33. и 35. става 4. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 22. фебруара 2012. године,   д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на  Програм рада Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је ус-
војио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине, на 34. седници одржаној 26.01.2012. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-11/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

159.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 

фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број: 17/03 и 3/06) чл. 33. и 35. става 4. Покрајинске скупштинске 
Одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 22. фебруара 2012. године,   д о н е л а  је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на  Финансијски план Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је ус-
војио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине 
Војводине, на 34. седници одржаној 26.01.2012. године.
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II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-36/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

160.

 На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводи-
не ("Службени лист АПВ", број 4/10), а у вези члана 1. алинеја 7. 
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 22. фебруара 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о систематизацији радних места у Српском народном 
позоришту, број: 01-1719/18-2008, који је донео управник Српског 
народног позоришта, 14. фебруара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-97/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

161.

 На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војво-
дине («Службени лист АПВ», број 4/2010), а у вези са чланом 1. 
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 18/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 22. фебруара 2012. године,  д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу Војводи-
не за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за култу-
ру Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2012. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-108/2012 
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

162.

 На основу члана 13а. став 2. Одлуке о оснивању Завода за кул-
туру Војводине («Службени лист АПВ», број: 10/03 и 8/06) и чл. 
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Ауто-
номне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),  
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. 
фебруара 2012. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
Војводине за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор Заво-
да за културу Војводине, на седници одржаној 10. фебруара 2012. 
године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-50/2012
Нови Сад, 22. фебруар 2012. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

163.

На основу члана 18. став 1. тачка 19. Покрајинске скупштинске 
одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине 
Војводине  (”Службени лист АПВ”, бр. 3/2012-пречишћен текст), 
Покрајинска изборна комисија, на седници одржаној 28. фебруара 
2012. године, донела је

П О С Л О В Н И К
ПОКРАЈИНСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим пословником уређују се  организација,  начин рада и од-
лучивања Покрајинске изборне комисије (у даљем тексту: Коми-
сија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 2.

 Седиште Комисије је у Новом Саду, у згради Скупштине Ауто-
номне Покрајине Војводине,  улица Владике Платона бб.

Члан 3.

 Комисија у свом раду користи три печата: два велика печата 
обележена редним бројем - римском цифром I и II и  један мали 
печат и један штамбиљ.

Велики печат има облик круга, пречника 60 мм, са малим гр-
бом Републике Србије у средини и грбом Аутономне Покрајине 
Војводине постављеним десно од малог грба Републике Србије.  
Текст печата исписан је у коцентричним круговима око малог 
грба Републике Србије и грба Аутономне Покрајине Војводине.
У спољашњем кругу исписан је назив:“Република Србија“, у пр-
вом следећем кругу назив: „Аутономна Покрајина Војводина“. У 
следећем унутрашњем кругу назив органа: „Покрајинска изборна 
комисија“, а испод назива органа, у следећем унутрашњем  кругу 
седиште „Нови Сад“.  



29. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 4 - Страна 443

Текст печата исписан је на српском језику ћириличким и лати-
ничким писмом и на мађарском, словачком, хрватском,  румун-
ском  и русинском   језику и писму.   

Мали печат има облик круга, пречника 28 мм са малим гр-
бом Републике Србије у средини и грбом Аутономне Покрајине 
Војводине постављеним десно од малог грба Републике Србије. 
Текст печата исписан је на српском језику ћириличким писмом 
истоветне садржине као код великог печата. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: у првом реду 
– „Покрајинска изборна комисија“, у другом реду - «Бр.» у трећем 
реду простор за исписивање датума, а у четвртом реду – „Нови 
Сад“.

Текст  штамбиља исписан је ћириличким писмом. 

Велики и мали печат Комисије налазе се у Одсеку писарнице, 
експедиције и архиве  у Служби Скупштине Аутономне Покраји-
не Војводине (у даљем тексту : Служба).   

За њихово чување и руковање задужен је референт за послове 
експедиције и архиве или друго лице по овлашћењу секретара 
Комисије. 

Члан 4.

У оквиру својих надлежности, Комисија остварује сарадњу са 
домаћим, страним , међународним и међурегионалним органима 
и организацијама. 

Члан 5.

Комисија може да организује стручна саветовања и друге об-
лике стручног рада о питањима из своје надлежности.  

II САСТАВ КОМИСИЈЕ

Члан 6. 

Председника, секретара, чланове Комисије у сталном саставу 
и њихове заменике именује Скупштина Аутономне Покрајине 
Војводине у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 
избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине 
(у даљем тексту: Одлука). 

Чланове Комисије и њихове заменике у проширеном саставу 
одређује Комисија, у складу са Одлуком.

Члан 7.

Заменици чланова Комисије имају иста права и обавезе као и 
чланови које замењују.

Члан 8.

Комисија ради  и одлучује на седници .

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 9.

Председник Комисије: 
- представља Комисију, 
- сазива седнице Комисије и председава седницама, 
- потписује акта Комисије, 
- одобрава службена путовања у земљи и иностранству, 
- стара се о томе да Комисија своје послове обавља у складу 

са прописима и благовремено, 
- стара се о примени овог пословника, и 
- обавља друге послове утврђене Одлуком и овим посло-

вником. 
Председник Комисије може да овласти секретара Комисије да 

потписује акта Комисије која се односе на питања оперативног 
карактера. 

Члан 10.

Заменик председника Комисије обавља дужности председника 
Комисије у случају његове одсутности или спречености за оба-
вљање функције, а може да обавља и послове за које га председ-
ник Комисије овласти. 

Члан 11.

Чланови Комисије имају право и обавезу:
- да предлажу сазивање и дневни ред седнице Комисије,
- да редовно присуствују седницама Комисије, 
- да учествују у расправи о питањима која су на дневном 

реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о 
коме се одлучује на седници, 

- да обављају све дужности и задатке одређене од стране 
Комисије. 

Члан 12.

Секретар Комисије: 
- припрема седнице Комисије, 
- координира рад чланова и заменика чланова Комисије, 
- помаже председнику Комисије у обављању послова из ње-

гове надлежности, 
- стара се о припреми предлога аката које доноси Комисија 

и обавља друге послове у складу са Одлуком, овим по-
словником и налозима председника Комисије. 

IV НАЧИН РАДА

Члан 13.

Комисија ради у седницама.

 Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју 
иницијативу или, у што краћем року,  кад то предложи најмање 
трећина чланова Комисије.

 У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар 
Комисије и њихови заменици.

 У случају спречености председника или заменика председника 
Комисије седницу може сазвати и председавати седницом члан 
Комисије кога председник писмено овласти.

Члан 14.

Сазив за седницу Комисије, са предлогом дневног реда, упућује 
се члановима Комисије и њиховим заменицима, по правилу у пи-
саном облику, најдоцније два дана пре дана одређеног за одржа-
вање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или 
електронском поштом.

Изузетно, позив за седницу Комисије са предлогом дневног 
реда, може се доставити и у краћем року, при чему је председник 
Комисије дужан да на почетку седнице образложи такав посту-
пак.

Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања седнице 
Комисије и предлог дневног реда. Уз сазив седнице, члановима 
и заменицима чланова Комисије, доставља се и материјал при-
премљен за тачке предложеног дневног реда, као и записник са 
претходне седнице Комисије, уколико је сачињен.

 
Дневни ред седнице Комисије предлаже председник Комиси-

је, осим у случају сазивања седнице на захтев најмање трећине 
чланова Комисије, када се дневни ред предлаже у захтеву за са-
зивање седнице. 

Члан 15.

Седница може да буде одржана када јој присуствује већина од 
укупног броја чланова, односно заменика чланова Комисије у 
сталном, односно проширеном саставу. 
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Седници председава председник Комисије, односно у његовом 
одсуству заменик председника Комисије. 

У случају да председник мора да напусти седницу, председа-
вање преузима заменик председника, односно, у случају да је 
заменик председника одсутан, председавање преузима члан Ко-
мисије кога председник писмено овласти.

Отварајући седницу, председавајући констатује број присут-
них чланова Комисије. 

У расправи на седници могу да учествују председник Комиси-
је, чланови Комисије, секретар Комисије и њихови заменици.

 
Седници, на позив председника Комисије, могу да присуствују 

и да учествују у расправи и представници покрајинских и других 
органа и организација, уколико се на седници разматрају питања 
из њиховог делокруга, о чему председавајући обавештава члано-
ве Комисије на почетку седнице. 

Члан 16.

Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању записника 
са претходне седнице, уколико је сачињен и благовремено доста-
вљен члановима и заменицима чланова Комисије. 

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан Комисије, 
односно заменик члана. 

Уколико нема примедаба  на записник, председавајући ставља 
на гласање записник у предложеном тексту. 

О изнетим примедбама на записник, Комисија одлучује редом 
којим су изнете у расправи. 

Након одлучивања о примедбама на записник, председавајући 
констатује да је записник усвојен у предложеном тексту, односно 
са прихваћеним примедбама. Председавајући потписује запи-
сник. 

Члан 17.

Дневни ред седнице утврђује Комисија. 
Право да предложи измену или допуну предложеног дневног 

реда има сваки члан Комисије, односно заменик члана. 
О предлозима за измену или допуну предложеног дневног реда 

одлучује се без расправе, редом којим су предлози изнети на се-
дници. 

Након изјашњавања о предлозима за измену, односно допуну 
предложеног дневног реда, Комисија гласа о утврђивању дневног 
реда у целини. 

На предлог председавајућег или члана Комисије, односно за-
меника члана, Комисија може да одлучи да се време за расправу 
сваког од учесника, по одређеној тачки дневног реда, ограничи 
на пет минута. 

Члан 18.

На седници се ради по тачкама утврђеног дневног реда. 
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, председник Ко-

мисије, или члан Комисије којег је одредио председник Комисије 
извештава Комисију и  предлаже начин даљег поступања Коми-
сије (известилац). 

Уколико се на седници разматра предлог акта који доноси 
Комисија, пре отварања расправе Комисију са предлогом акта 
упознаје секретар Комисије. 

Члан 19.

Председавајући се стара о реду на седници Комисије и даје 
реч члановима и заменицима чланова Комисије пријављеним за 
учешће у расправи. 

Када процени да је то неопходно, председавајући може да од-
реди паузу. 

Члан 20.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује 
већина од укупног броја чланова, односно њихових заменика.
 Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, од-
носно проширеном саставу. 

Право гласа имају само чланови Комисије, а заменици чланова 
само у случају одсуства члана којег замењују. 

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке дневног 
реда, председавајући ставља на гласање предлоге редом којим су 
изнети. 

Комисија увек гласа за усвајање предлога. 
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну већину 

гласова, сматраће се да је предлог одбијен. 
Члан 21.

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде 
предлога аката, извештаја и других докумената, као и обављања 
појединих изборних радњи, Комисија може формирати радне 
групе из реда својих чланова, којој стручну помоћ могу пружати 
запослена лица.

Комисија може, по потреби, да задужи поједине своје чла-
нове да проуче питања која се јављају у спровођењу изборног 
поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа 
и другим учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће 
документе, и да упознају Комисију са утврђеним стањем и пред-
ложе јој одговарајућа решења.

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ

Члан 22.

О приговору који је упућен Комисији, секретар односно заме-
ник секретара припрема стручно мишљење за потребе Комисије 
најкасније у року од 24 часа.

Председавајући увек ставља на гласање предлог да се приговор 
усвоји. 

Ако предлог да се приговор усвоји не добије већину гласова, 
сматраће се да је приговор одбијен.

Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од 
часа пријема приговора и доставља га подносиоцу приговора и 
свим подносиоцима изборних листа, односно предлога канди-
дата, на адресу означену у изборној листи, односно у предлогу  
кандидата.

Члан 23.

Кад је против решења Комисије по приговору поднета жалба, 
Комисија доставља жалбу надлежном суду у року од 24 часа од 
часа пријема жалбе.

VI ЈАВНОСТ РАДА КОМИСИЈЕ

Члан 24.

Рад Комисије је јаван. 
Комисија обезбеђује јавност рада: 

- омогућавањем заинтересованим домаћим, страним и међу-
народним организацијама и удружењима (посматрачи) 
да прате рад Комисије током изборног поступка, 

- објављивањем аката Комисије у "Службеном листу Ауто-
номне Покрајине  Војводине", у складу са овим посло-
вником, 

- објављивањем Информатора о раду Комисије и омогућа-
вањем приступа информацијама од јавног значаја којима 
располаже Комисија, у складу са законом, 

- објављивањем аката и информација о раду Комисије на 
интернет страници Комисије, 

- издавањем саопштења за јавност, и 
- одржавањем конференција за медије и давањем изјава за 

медије, у складу са овим пословником. 
Члан 25.

Комисија објављује Информатор о свом раду. 
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ инфор-

мацијама од јавног значаја је секретар Комисије. 
О захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, који 

се односе на изборни материјал, одлучује Комисија. 
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Члан 26.

Комисија има своју интернет страницу на којој се објављују 
општа акта Комисије, извештаји о резултатима избора, информа-
ције о одржаним седницама Комисије и саопштења за јавност, као 
и друге информације и документа који настају у раду или у вези 
са радом Комисије, а од значаја су за информисање јавности. 

О ажурирању интернет странице Комисије стара се секретар 
Комисије. 

Члан 27.

Саопштење за јавност, издаје се преко Службе . 

Члан 28.

О раду Комисије јавност обавештава председник Комисије или 
члан којег Комисија за то овласти, путем конференција за медије 
и изјава за медије. 

Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о техничким ас-
пектима рада Комисије и спровођења избора. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Члан 29.

Чланови и заменици чланова Комисије и запослени у Служби 
ангажовани на обављању послова за потребе Комисије дужни су 
да у свом раду поступају у складу са прописима којима је уређена 
заштита података о личности. 

VIII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

Члан 30. 

Средства за рад органа за спровођење избора, изборни мате-
ријал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују се у буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине.

Комисија подноси  Скупштини АП Војводине финансијски 
план потребних средстава за редован рад и трошкове спровођење 
избора и извештај о утрошеним средствима за редован рад и 
спровођење избора. 

 
Члан 31.

Председник, чланови и  секретар  Комисије и њихови заменици 
имају право на накнаду за рад у Комисији.

Накнада за рад у Комисији, уређује се посебном одлуком. 

Члан 32.

Служба обезбеђује и пружа Комисији неопходну стручну и 
техничку помоћ.

Лица која пружају неопходну стручну и техничку помоћ Коми-
сији имају право на накнаду, која се уређује посебним актом.

Члан 33.

Наредбодавац за коришћење средстава која се обезбеђују за 
рад Комисије је секретар Комисије.

IX ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ

Члан 34.

На седници Комисије води се записник.
Записник садржи основне податке о раду на седници, нарочито 

о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у 
расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на се-
дници донети, као и о резултату гласања о појединим питањима.

О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије. За-
писник се чува трајно.

Записник потписују председник и секретар Комисије.
Члан 35.

Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о ре-
зултатима избора са изборним материјалима и руковање тим ма-
теријалима, у складу са прописима. 

Члан 36.

У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува доку-
ментација (архивска грађа Комисије), са којом се поступа у скла-
ду са прописима.

X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

 Питања од значаја за рад Комисије, а која нису уређена овим 
пословником, могу се уредити одлуком или закључком Комиси-
је.

   
Члан 38.

  Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи важи 
Пословник Покрајинске изборне комисије , Број: 013-2/08, од  19. 
марта 2008. године

Члан 39.

 Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана  објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне Покрајине  Војводине“.

Покрајинска изборна комисија

Број: 013-8/12
У Новом Саду,28.фебруар 2012. године

Председник
Дарко Рудић,с.р.

164.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), 
члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним 
средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), члана 14. став 
1. Закона о националним саветима националних мањина („Служ-
бени гласник РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ број 4/2011), покрајински секретар за образовање, управу и 
националне заједнице  д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ИСТОРИЈА — ДОДАТАК
 ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ РУСИНА

 ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
НА РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ,

 АУТОРА ДР ЈАНКА РАМАЧА

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  ИС-
ТОРИЈА - додатак из националне историје Русина за осми разред 
основне школе на русинском језику, аутора др Јанка Рамача и ре-
цензената др Ђура Харди, др Самуел Человски и Меланије Боја-
новић, издавача ЈП «Завод за уџбенике», Београд, као уџбеника 
за наставни предмет Историја за осми разред основне школе на 
русинском језику, од школске 2012/2013. године.

II

Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број: 128-61-177/2011-01
Дана: 02. 02. 2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)
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165.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине ( ''Службени гласник 
РС'', број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама система об-
разовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), 
члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним 
средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), члана 14. став 
1. Закона о националним саветима националних мањина („Служ-
бени гласник РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ број 4/2011), покрајински секретар за образовање, управу и 
националне заједнице д о н е о    ј е

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДОБРАВАЊУ  УЏБЕНИКА  ИСТОРИЈА — ДОДАТАК
ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ РУМУНА ЗА ОСМИ 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ,
 АУТОРА ДР МИРЋЕ МАРАНА

I

 ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК  ИС-
ТОРИЈА - додатак из националне историје Румуна за осми разред 
основне школе на румунском језику, аутора др Мирће Марана и 
рецензената др Ђура Харди, Родика Алмажан и Петру Бокшан, 
издавача ЈП «Завод за уџбенике», Београд, као уџбеника за нас-
тавни предмет Историја за осми разред основне школе на румун-
ском језику, од школске 2012/2013. године.

II

 Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице.

Број:  128-61-186/2011-01
Дана:  02.  02.  2012. године

Покрајински секретар
mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели)

166.

 На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика 
средњих школа и студената у међуградском и међумесном са-
обраћају у Аутономној Покрајини Војводини (''Службени лист 
АПВ'', бр. 2/10, 14/11 и 1/12), Покрајински секретаријат за образо-
вање, управу и националне заједнице (у даљем тексту: Секрета-
ријат) расписује   

 
КОНКУРС

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА
 СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА У 

МЕЂУГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

 ЗА 2012. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
23/11) на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза 
ученика средњих школа и студената у међуградском и међумес-
ном саобраћају у АП Војводини, и то: на износ од 130.000.000,00 
динара за превоз ученика средњих школа и 40.000.000,00 динара 
за превоз студената.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 
2012. годину.

1. Ученички превоз 

а) Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су општине и градови на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

б) Критеријуми расподеле средстава
·број ученика средњих школа у школској 2011/2012. години са 

подручја општине (града) који свакодневно путују од места ста-
новања до школе;

·степен развијености општина (градова) у АП Војводини на ос-
нову Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању јединствене 
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 
2011. годину (''Службени гласник РС'', број 69/2011).

2. Студентски превоз 

а) Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су општине и градови на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

б) Критеријуми расподеле средстава
·број студената у школској 2011/2012. години са подручја 

општине (града) који кумулативно испуњавају следеће услове: 
имају пребивалиште на подручју општине (града); свакодневно 
путују на међумесној релацији до установе високог образовања 
(нису корисници услуге смештаја у студентским центрима); шко-
лују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису 
корисници студентских стипендија и кредита од Министарства 
просвете и науке Републике Србије, Владе АП Војводине, локал-
них самоуправа, Републичког фонда за развој научног и умет-
ничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената 
Универзитета у Новом Саду и других институција,  фондова и 
фондација; и

·месечна калкулација трошкова превоза студената који ис-
пуњавају услове из претходне алинеје. 

3. Начин подношења захтева

Захтеви за доделу средстава подносе се искључиво на једин-
ственом конкурсном обрасцу (са прилозима) Секретаријата. Ком-
плетна конкурсна документација може се преузети од 22. фебру-
ара 2012. године у просторијама Секретаријата или на web адреси  
www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице са 
назнаком ''За конкурс - регресирање превоза'', Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом пи-
сарници покрајинских органа управе (зграда Владе АПВ). 

4. Одлучивање по захтевима

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секре-
тар надлежан за образовање на предлог Комисије за спровођење 
конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секретаријат (Коми-
сија) задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затра-
жи додатну документацију и информације. Секретаријат ће о ре-
зултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце захтева.           

Конурс је отворен до 7. марта  2012. године.
Конкурс се објављује у ''Службеном листу АПВ'', у дневним 

новинама ''Дневник'' и на Интернет сајту Секретаријата.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-

цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 
4262.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-451-1980/2012-05/1   
Дана: 21. фебруара 2012. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.

(мр Андор Дели)
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167.

На основу члана 8, раздео 10, члана 19, 20, 23. и 24. ст. 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/11), 
члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

 У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2012. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, управу и нацио-
налне заједнице ће, у складу са Финансијским планом и финан-
сијским могућностима у буџетској 2012. години, суфинансирати  
програме и пројекте у области основног и средњег образовања 
на територији АП Војводине. За ове намене, Финансијским пла-
ном Секретаријата, планирана су средства у укупном износу од 
16.204.507,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

А) Установе основног и средњег образовања 

1.за програме и пројекте основног образовања – 4.300.000, 00 
динара,

2.за програме и пројекте средњег образовања – 4.489.299,00 
динара.

Наведена средства намењена су за:

·накнаде из буџета за образовање, као што су такмичења уче-
ника из наставних предмета, едукативни кампови и сусрети уче-
ника,  остваривање и успостављање међурегионалне и међуна-
родне сарадње, за остваривање програма безбедности ученика, 
за увођење билингвалне наставе, неговање матерњег језика при-
падника националних заједница и очување њихове традиције, 
осавремењавање обавезног, изборног и факултативног наставног 
рада;

·услуге информисања, као што су штампање билтена, часопи-
са, публикација, као и штампање монографија поводом обележа-
вања јубилеја; 

·материјал за образовање; и
·услуге усавршавања запослених у виду едукације наставног 

кадра кроз учешће на семинарима, саветовањима.

Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и 
средњег образовања на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија и АП Војводина.

Б) Невладине организације

1.за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 
3.602.825,00 динара,

2.за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 
3.812.383,00 динара. 

Наведена средства намењена су за:

·унапређивање нивоа основног и средњег образовања и васпи-
тања у АП Војводини;

·обезбеђивање услова за подизање квалитета образовања;
·дотирање стручних скупова и семинара из области образо-

вања и васпитања;
·дотирање такмичења из наставних предмета чији су иниција-

тори невладине организације;
·остваривање и успостављање међурегионалне и међународне 

сарадње у области образовања и васпитања, 

·дотирање реализације пројеката у циљу осавремењавања 
наставних планова и програма, увођења иновација у обавезном, 
изборном и факултативном наставном процесу и слободним ак-
тивностима, и 

·дотирање пројеката који имају за циљ неговање матерњег јези-
ка припадника националних заједница и очување традиције.  

 Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације 
са седиштем на територији АП Војводине.

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

 1.значај програма/пројекта за развој основног и средњег 
образовања у АП Војводини;

 2.трошкови, који су потребни за програме/пројекте који 
се реализују током текуће 2012 године;

 3.постојање других извора за финансирање програма/
пројекта.

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

 1. детаљан опис програма/пројекта са основним пода-
цима (назив програма/пројекта, циљ програма/пројекта, 
место одржавања, време одржавања, организатор, тема/
област/активности, исходи, одрживост програма/проје-
кта, циљна група/учесници, позивно писмо, програм ре-
ализације активности и сл.);

 2.детаљан финансијски план програма/пројекта;
 3.фотокопију регистрације установе код надлежног орга-

на са описом    делатности за коју је установа (невладина 
организација) регистрована;

 4.фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински секре-
тар надлежан за образовање на предлог Комисије за спровођење 
конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секретаријат задржа-
ва право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну 
документацију или информације. 

Неће се узимати у разматрање ни они захтеви подносилаца 
којима су, током текуће 2012. године, већ додељена финансијска 
средства из буџета АП Војводине за реализацију истог програ-
ма/пројекта. 

Захтеви се подносе у писменој форми искључиво на конкурс-
ним обрасцима Секретаријата (Упитник са прилозима), оверени и 
потписани од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Средства за суфинансирање програма/пројеката у области ос-
новног и средњег образовања ће се додељивати само за оне про-
граме/пројекте који ће се реализовати током текуће 2012. године. 

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева.

Конкурс је отворен током целе године, односно до утрошка 
средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војво-
дине за 2012. годину. Пријаве се подносе најкасније 30 дана пре 
планираног рока за почетак реализације програма/пројекта. Изу-
зетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје 
оправдани разлози који се односе на карактер, време и начин реа-
лизације програма/пројекта.

Конкурс се објављује у "Службеном листу АПВ", у дневном 
листу «Дневник» и на званичној Web презентацији Секретари-
јата. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице

„Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области 
основног и средњег 

 oбразовања у АП Војводини“
Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад 
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Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса.

Образац упитника са прилозима, се може преузети на званич-
ној Web презентацији Покрајинског секретаријата за образовање, 
управу и националне заједнице: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs  

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor с.р.

(мр Андор Дели)

168.

На основу члана 8. раздео 10, чл. 19, 20, 23. и 24. ст. 2. и 3. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 23/11), 
члана 36. став 2. и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 4/10 и 4/11), 
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице  (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС
 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

 (ПРОЈЕКАТА) У ОБЛАСТИ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА 
– УВОЂЕЊЕ,

 НАДОГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ HACCP И ISO СИСТЕМА
 У СТУДЕНТСКИМ ЦЕНТРИМА  У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 

2012. ГОДИНУ

Секретаријат ће, у складу са Финансијским планом и финан-
сијским могућностима у буџетској 2012. години, финансирати/су-
финансирати програме (пројекте) у области студентског стандар-
да – увођење, надоградњу и одржавање HACCP и ISO система у 
студентским центрима у АП Војводини. За ове намене планирана 
су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2012. годину.

Право учествовања на Конкурсу имају студентски центри у 
АП Војводини. 

Наведена средства намењена су за:

увођење система HACCP и ISO у студентске центре,
надоградња система HACCP и ISO у студентским центрима и 
одржавање система HACCP и ISO у студентским центрима.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критерију-
ма:

1.укупни трошкови потребни за реализацију програма 
(пројеката),

2.постојање других извора за финансирање програма 
(пројеката).

II Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:

1. кратак опис програма (пројекта) са основним подацима 
(циљ и значај  програма/пројекта, опис, место примене, 
време реализције и сл.);

2. детаљан финансијски план програма (пројекта);
3. фотокопију регистрације установе код надлежног орга-

на са описом    делатности за коју је установа регистро-
вана;

4. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју. 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, од-
лучује покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице решењем, на предлог Комисије за спровођење конкур-
са. Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по 
потреби, затражи додатну документацију или информације, од-
носно за доделу средстава одреди испуњење додатних услова.

Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити 
подносиоце захтева. 

Конкурс је отворен до 15. марта 2012. године.
Конкурс се објављује у “Службеном листу АПВ”, у дневном 

листу “Дневник” и на званичној Web презентацији Секретарија-
та. 

Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  

Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 
заједнице

Сектор за материјално-финансијске послове
За конкурс – програми (пројекти) у студентском стандарду
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 

или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса.

Образац упитника се може преузети на званичној Web презен-
тацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и наци-
оналне заједнице: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs  

Покрајински секретаријат за oбразовање, управу и 
националне заједнице

Број: 128-451-2002/2012-05/1
Покрајински секретар

Mgr. Deli Andor с.р.
(мр Андор Дели)

169.

На основу члана 19. и 20. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. го-
дину (''Службени лист АПВ'', број 23/11), члана 7. Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'', број 3/12), чла-
на 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну поли-
тику и демографију за област социјалне политике и демографије 
(''Службени лист АПВ'', број 7/11) и Решења о покретању поступка 
за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-254/2012 од 29. фебруара 2012. године, Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
 СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У 2012. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију ће у складу са Финансијским планом Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за 
2012. годину и финансијским могућностима у буџетској 2012. го-
дини суфинансирати, односно финансирати програме и пројекте 
у области социјалне политике у Аутономној Покрајини Војводи-
ни у укупном износу од 34.000.000,00 динара.

Додела средстава вршиће се у складу са Правилником о 
поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију 
за област социјалне политике и демографије (''Службени лист 
АПВ'', број 7/11). Реализација финансијских обавеза вршиће се у 
складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину. 
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ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

1. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну полити-
ку и демографију ће суфинансирати, односно финансирати, про-
граме и пројекте којим се реализују посебни облици социјалне 
заштите у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. Покрајинске 
уредбе о посебним облицима социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини (''Службени лист АПВ'', број 17/02 и 18/09-
измена назива акта), у укупном износу од 22.000.000,00 динара 
од чега:установама социјалне заштите у износу од 12.000.000,00 
динара и удружењима грађана у износу од 10.000.000,00 динара за 
следеће посебне облике социјалне заштите: 

- унапређивање комуникације са јавношћу, њено подсти-
цање и укључивање у јавне акције,

- омогућавање координације рада различитих ресурса у ин-
тегралној социјалној заштити становништва,

- креирање нових алтернативних програма социјалне заш-
тите

- реализација пројеката појединих проблемских подручја 
рада као што су следеће групе проблема и корисника:

-породице у ризику од дезинтеграције, у разводним и 
постразводним споровима,

-насиље у породици,
-деца и млади у сукобу са законом,
-деца и млади у породичном и домском смештају,
-злостављана и занемаривана деца,
-психички и физички ометена деца, млади и одрасли, и
-услуге и помоћ старим лицима.
- развијање програма оспособљавања за волонтерски рад,
- отварање дневних боравака, у оквиру установа за смештај 

корисника, за краткорочни смештај деце или одраслих 
лица са посебним потребама, како би се олакшла ситу-
ација у породицама у којима живе, и

- организовање патронажних служби у оквиру установа за 
смештај корисника.

2. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну полити-
ку и демографију ће суфинансирати, односно финансирати про-
граме и пројекте којим се реализују мерe и активности устано-
ва социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја на 
територији Аутономне Покрајине Војводине у укупном изно-
су од 12.000.000,00 динара чији је циљ унапређење квалитета 
постојећих услуга, подстицај и развој нових услуга социјалне 
заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне 
услуге у складу са специфичним потребама корисника, у скла-
ду са Програмом унапређења социјалне заштите у Аутономној 
Покрајини Војводини у 2012. години (''Службени лист АПВ'', број 
4/12).

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 Право учешћа на конкурсу за суфинансирање, односно финан-
сирање програма и пројеката којим се реализују посебни облици 
социјалне заштите у складу са чланом 2. став 1. тачке 2. до 8. 
Покрајинске уредбе о посебним облицима социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини из тачке 1. овог конкурса имају 
установе социјалне заштите чије седиште је на територији Ауто-
номне Покрајине Војводине и удружења грађана уписана у реги-
стар код надлежног органа за програмске активности и пројекте 
који се реализују на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не. 

 Право учешћа на конкурсу за суфинансирање, односно финан-
сирање програма и пројеката којима се реализују мерe и актив-
ности у складу са Програмом унапређења социјалне заштите у 
Аутономној Покрајини Војводини у 2012. години из тачке 2. овог 
конкурса имају установе социјалне заштите које пружају услуге 
домског смештаја  на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не.
 На конкурсу не могу учествовати: физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 37a (тел. 487-4397).

Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју и званичан доказ о 
отвореном рачуну у банци.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:''За конкурс''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај о 
наменском утрошку средстава са документацијом, или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.  

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 20. март 2012.
године.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава у области со-
цијалне политике спроводи Комисија коју образује покрајински 
секретар за здравство, социјалну политику и демографију. 

Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на 
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средста-
ва по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за здрав-
ство, социјалну политику и демографију у складу са ликвидним 
могућностима буџета решењем које је коначно.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију није обавезан да образложи своје одлуке.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова да ли садржај пријаве одговара предмету 
јавног конкурса и врши процену пријаве према следећим крите-
ријумима:

-постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
-постојања повезаности циљева и активности,
-постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за 

реализацију активности из пријаве на јавни конкурс,
-процена економичности буџета,
-усклађености предложеног буџета са планираним актив-

ностима,
-процене одрживости, 
-процене доприноса унапређењу положаја и заштите циљ-

не групе,
-процене ефеката реализације поднетих пријава на јавни 

конкурс на квалитет социјалне заштите становништва и 
доприноса даљем развоју система социјалне заштите.

Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-254/2012-2
Дана:29. фебруара 2012. године 

Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.

(Dr. Csengeri Attila)
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На основу члана 19. и 20. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. го-
дину (''Службени лист АПВ'', број 23/11), члана 7. Покрајинске 
скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне Покрајине 
Војводине за 2012. годину (''Службени лист АПВ'', број 3/12), чла-
на 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу сред-
става Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну поли-
тику и демографију за област социјалне политике и демографије 
(''Службени лист АПВ'', број 7/11) и Решења о покретању поступка 
за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секрета-
ријата за здравство, социјалну политику и демографију број:129-
401-254/2012 од 29. фебруара 2012. године, Покрајински секрета-
ријат за здравство, социјалну политику и демографију расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО ФИНАНСИРАЊЕ
 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
 И ДЕМОГРАФИЈЕ У 2012. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће у складу са Финансијским планом Покрајин-
ског секретаријата за здравство, социјалну политику и демогра-
фију за 2012. годину и финансијским могућностима у буџетској 
2012. години суфинансирати, односно финансирати програме и 
пројекте удружења грађана у области социјалне политике и де-
мографије у Аутономној Покрајини Војводини у укупном износу 
од 11.400.000,00 динара.

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу 
са Правилником о поступку и критеријумима за доделу средста-
ва Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну полити-
ку и демографију за област социјалне политике и демографије 
(''Службени лист АПВ'', број 7/11). Реализација финансијских 
обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета 
Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

1. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће суфинансирати, односно финансирати, програ-
ме и пројекте и функционалне расходе удружењима грађана у 
2012. години у укупном износу од 11.400.000,00 динара од чега:
у области борачко-инвалидске заштите у износу од 4.000.000,00 
динара и у области социјалне заштите у износу од 6.000.000,00 
динара којима се доприноси заштити, унапређењу социјално-
економског и друштвеног положаја, рехабилитацији и социјали-
зацији инвалида, лица у стању социјалне потребе и лица којима 
је потребна посебна друштвена подршка, инвалидским, хума-
нитарним и другим удружењима грађана, удружењима бораца, 
ратних, војних и цивилних инвалида рата и другим удружењима 
грађана. 

2. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику 
и демографију ће суфинансирати, односно финансирати, програ-
ме и пројекте удружења грађана у области демографије у 2012. 
години у укупном износу од 1.400.000,00 динара за заштиту деце, 
унапређење дечјег стваралаштва, промовисање и заштиту права 
деце и младих, побољшање коришћења слободног времена деце 
бољом културном и спортско-рекреативном понудом, промови-
сање и афирмацију локалне популационе политике, побољшање 
услова за задовољење основних потреба деце, унапређење демо-
графског развоја и популационе политике и остале програме и 
пројекте усмерене на унапређење демографског развоја и друш-
твене бриге о деци.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана 
у регистар код надлежног органа за програмске активности и 
пројекте који се реализују на територији Аутономне Покрајине 
Војводине.

 На конкурсу не могу учествовати:физичка лица, индиректни 
корисници буџета Аутономне Покрајине Војводине, привредни 
субјекти и други корисници чије је финансирање уређено актима 
које доноси или на њих даје сагласност Скупштина Аутономне 
Покрајине Војводине или Влада Аутономне Покрајине Војводи-
не.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку ис-
кључиво на обрасцу пријаве која се може преузети на Интернет 
страници Покрајинског секретаријата за здравство, социјал-
ну политику и демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs и у 
Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и 
демографију, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, II спрат, 
канцеларија 37a (тел. 487-4397).

Уз пријаву се подноси следећа обавезна документација:фото-
копија потврде о регистрацији код надлежног органа, фотокопија 
потврде о пореском идентификационом броју и званичан доказ о 
отвореном рачуну у банци.

Пријаве се подносе Покрајинском секретаријату за здрав-
ство, социјалну политику и демографију, Булевар Михајла Пу-
пина број 16, 21108 Нови Сад, поштом или лично на Писарници 
покрајинских органа управе у згради Владе Аутономне Покраји-
не Војводине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21108 Нови Сад, 
са назнаком:''За конкурс''.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису под-
нете од овлашћених лица, пријаве које нису поднете на прописа-
ном обрасцу и пријаве које нису предмет јавног конкурса неће се 
разматрати.

Неће се разматрати пријаве подносилаца којима су додељива-
на средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну 
политику и демографију, а који нису у року доставили извештај о 
наменском утрошку средстава са документацијом, или тражили 
сагласност за продужење рока за реализацију пројекта.  

Конкурсна документација се не враћа. 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 20. март 2012.
године.

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

Поступак јавног конкурса за доделу средстава у области со-
цијалне политике и демографије спроводи Комисија коју об-
разује покрајински секретар за здравство, социјалну политику и 
демографију. 

Комисија, након разматрања и процене пријава приспелих на 
јавни конкурс, сачињава образложени предлог за доделу средста-
ва по јавном конкурсу.

О додели средстава одлучује покрајински секретар за здрав-
ство, социјалну политику и демографију у складу са ликвидним 
могућностима буџета решењем које је коначно.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију није дужан да образложи своје одлуке.

Приспеле пријаве на јавни конкурс Комисија разматра у погле-
ду испуњености услова да ли садржај пријаве одговара предмету 
јавног конкурса и врши процену пријава према следећим крите-
ријумима:

-постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
-постојања повезаности циљева и активности,
-постојање капацитета и искуства подносиоца пријаве за 

реализацију активности из пријаве на јавни конкурс,
-процена економичности буџета,
-усклађености предложеног буџета са планираним актив-

ностима,
-процене одрживости, 
-процене доприноса унапређењу положаја и заштите циљ-

не групе,
-процене ефеката реализације поднетих пријава на јавни 

конкурс на квалитет социјалне заштите становништва 
и доприноса даљем развоју система социјалне зашти-
те и превазилажењу неповољне демографске ситуације 
и унапређењу друштвене бриге о деци у Аутономној 
Покрајини Војводини.
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Резултати конкурса ће бити објављени на Интернет страници 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број:129-401-254/2012-3
Дана:29. фебруара 2012. године 

Покрајински секретар
Др Атила Ченгери,с.р.

(Dr. Csengeri Attila)

171.

На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и 
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист 
АПВ“, број 23/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ , Булeвар Михајла Пупина 16, Нови Сад ,расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

УПРАВЉАЧА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
 АП ВОЈВОДИНЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ.

Пројектне активности које ће се су/финансирати од стране 
Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине (у даљем тексту: Секретаријат) су:

1. Заштита и унапређење стања заштићених подручја, а по-
себно биодиверзитета и ретких и угрожених врста биља-
ка и животиња и њихових станишта

2. Очување, санација и ревитализација осетљивих екоси-
стема (влажна станишта, слатине, пешчаре, степе, ста-
ре шуме)

3. Едукативни програми и промоција заштићених подручја

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:

1. На конкурс се могу пријавити управљачи следећих заш-
тићених подручја: Национални парк, специјални резер-
вати природе, предели изузетних одлика, паркови приро-
де и заштићена станишта са једним пројектом.

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 8.000.000,00 динара.

Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се на-
лази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs

2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца 
пројекта; назив пројекта, име и презиме контакт осо-
бе; број телефона за контакт; број жиро рачуна, матич-
ни број и ПИБ; врсту, циљеве и обим послова; период и 
фазе реализације; очекиване резултате; износ потребних 
средстава; динамику употребе средстава; начин на који 
се планира надзор над наменским коришћењем средста-
ва и одвијањем реализације пројекта; висину износа соп-
ствених средстава или средстава трећих лица за су/фи-
нансирање пројектних активности.  

3. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или 
суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс 
прилаже се и потврда (изјава) тих субјеката да прихва-
тају учешће у реализацији пројеката.

4. Потребно је прибавити акт о условима и мерама заштите 
природе Покрајинског завода за заштиту природе (Нови 
Сад, Радничка 20а), у складу са Законом о заштити при-
роде („Сл. гласник РС″ 36/09, 88/10, 91/10-испр.).   

Критеријуми за доделу средстава:

1. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Се-
кретаријат не могу прелазити износ од 1.000.000,00 ди-
нара.

2. Средства се додељују пројектима достављеним на јав-
ни конкурс који Секретаријат објављује у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата.

3. Пројекат мора бити у складу са актом о условима и мера-
ма заштите природе.   

4. Приликом одређивања висине средстава, посебно ће се 
узимати у обзир:

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројект-
не активности;

- примена активних мера заштите у циљу очувања и 
унапређења биодиверзитета;

- национални и међународни статус заштићеног подручја;
- процена медијског публицитета пројекта, посебно у ло-

калној средини;
- оправданост претходно наменски додељених средстава од 

стране Секретаријата до дана затварања конкурса.
5. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се 

узимати у разматрање.

Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава: континуирано од дана објављивања у 
дневном листу „Дневник“ до 01.11.2012. године; 

- доношење одлуке о додели средстава: континуирано у 
року од 30 дана  по пристизању пројеката;

- рок извршења уговорене обавезе: 31.12.2012. године;
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

15.01.2013. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење ја-
вног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем.

2. О поднетим захтевима одлучује Покрајинска секретарка 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која 
разматра пристигле пријаве и утврђује предлог одлуке.

3. Након реализације пројектних активности потребно је 
приложити детаљан извештај о реализацији активности 
и финансијски извештај о коришћењу средстава са спе-
цификацијом трошкова како би се оправдало наменско и 
законито коришћење средстава.

4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 
којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца 
пројекта; назив пројекта, врста и обим пројектних ак-
тивности; време реализације пројекта; обим додеље-
них средстава; временски план употребе средстава; на-
чин надзора над наменским коришћењем средстава и 
одвијањем реализације пројектних активности и рок за 
доставу извештаја о наменском утрошку средстава.

Начин подношења пријаве на конкурс:

1. Пријаве на конкурс се достављају путем поште на ад-
ресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за су/
финансирање пројектних активности управљача у заш-
тићеним подручјима АП Војводине у току 2012. године“ 
или непосредно на писарници покрајинских органа (кон-
такт особa Тамара Стојановић, телефони: 021/487-4486; 
021/557-283). Пријаве које се доставе након наведеног 
рока или са непотпуном документацијом, послате путем 
факса или електронске поште, непотписане или неовере-
не пријаве, неће се разматрати.

Покрајинска секретарка
Душанка Сремачки,с.р.
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На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и 
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист 
АПВ“, број 23/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ ,Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад ,расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
 ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2012. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ
 АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА СЕДИШТЕМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 У 2012. ГОДИНИ, ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ,

 УРБАНИЗМА И ГРАДИТЕЉСТВА, КОЈИМА
 ЋЕ СЕ ПРОМОВИСАТИ УРБАНО, АРХИТЕКТОНСКО

 И ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ,
 ПРИНЦИП ПРИСТУПАЧНОСТИ,

 УНИВЕРЗАЛНОГ ДИЗАЈНА, ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ

 И УПОТРЕБЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Право за учешће на конкурсу:

1. Регистрованa удружења грађана са територије АП Војводине 
имају право на доделу средстава за један пројекат.

2. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом јав-
ном конкурсу износи 2.800.000,00 динара.

Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се на-
лази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs. 

Приликом конкурисања поднети и Решење о упису удру-
жења у Регистар АПР.

2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив пројекта; назив и се-
диште носиоца пројекта; контакт особу; број жиро рачу-
на, матични и ПИБ број; врста, циљеви и обим послова; 
време реализације пројекта; пројектне фазе; план упо-
требе средстава; очекиване резултате; временски план 
употребе средстава; суфинансирање пројекта из сопстве-
них средстава и из других извора.

3. Пријаве који не садрже потпуну документацију неће се 
узимати у  разматрање.

4. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или 
суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс 
прилаже се и потврда (изјава) тих субјеката да прихва-
тају учешће у реализацији пројекта.

Критеријуми за доделу средстава:

1. Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретари-
јат објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Днев-
ник“ и на интернет сајту Секретаријата.

2. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секре-
таријат не могу прелазити износ од 200.000,00 динара.

3. Приликом одређивања висине дотације примењују се сле-
дећи критеријуми:

- нова и креативна решења проблема у области архитектуре, 
урбанизма и  градитељства;

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка финан-
сијске подршке;

- број учесника носиоца пројекта;
- висина сопственог учешћа; 
- проценат учешћа или суфинансирања из других извора - 

уколико је за извођење пројеката потребно учешће или 
суфинансирање из других извора;

- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или 
снимци, извештавање штампе и други начини презента-
ције);

- оправданост претходно наменски додељених средстава од 
стране Секретаријата.

Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава: до 15.03.2012. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 

коначних резултата   јавног конкурса на сајту Секрета-
ријата: 02.04.2012. године,

- рок извршења уговорене обавезе: 31.12.2012. године,
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

15.01.2013. године,

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење ја-
вног конкурса, којa  ће бити образованa посебним ре-
шењем.

2. О поднетим захтевима одлучује Покрајинска секретарка 
за урбанизам,  градитељство и заштиту животне средине 
на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса, која 
разматра пристигле пријаве и утврђује предлог одлуке.

3. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 
којим се обавезно утврђује: назив и седиште носио-
ца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације 
пројекта; висина додељених средстава; временски план 
употребе средстава; начин надзора над наменским ко-
ришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта 
и рок за доставу извештаја о наменском утрошку сред-
става.

4. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. 
годину.

5. Након реализације пројекта потребно је приложити де-
таљан  извештај о реализацији активности и финан-
сијски извештај о коришћењу средстава са специфика-
цијом трошкова како би се оправдало наменско и зако-
нито коришћење средстава.

 Начин подношења пријаве на конкурс:

1. Пријаве на конкурс се достављају путем поште на ад-
ресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад са назнаком „Пријава на конкурс невладиних организација 
за реализацију пројектних активности из области архитекту-
ре, урбанизма и градитељства.“ или непосредно на писарници 
покрајинских органа (контакт особа Ђорђе Видицки, телефон 
021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Пријаве 
које се доставе након наведеног рока или са непотпуном доку-
ментацијом, послате путем факса или електронске поште, непо-
тписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.

Покрајинска секретарка
Душанка Сремачки,с.р.

173.

 На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и 
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист 
АПВ“, број 23/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ , Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује

К О Н К У Р С

За доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине у 2012. години, за су/финансирање израде:

1.планова генералне регулације за насељена места до 30.000  
становника,
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2.пројектно-техничке документације инфраструктурних 
објеката у локалним самоуправама са територије Ауто-
номне Покрајине Војводине,

3.пројектно-техничке документације за објекте јавне наме-
не са територије Аутономне Покрајине Војводине, који-
ма се планира унапређење примене обновљивих извора 
енергије, енергетске ефикасности, употреба еколошких 
грађевинских материјала и примена нових технологија 
у грађењу

 у циљу стварања планског основа, а ради подстицања план-
ског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила 
грађења и коришћења простора на принципима одрживог раз-
воја, све у функцији развоја насељених места, а тиме и стварања 
квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области 
грађевинарства, пољопривреде, индустрије и других привредних 
грана јединица локалне самоуправе на територији Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства:

1.Право на доделу средстава имају јединице локалне само-
управе (општине и градови) са територије Аутономне 
Покрајине Војводине.

2.Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 25.100.000,00 динара.

Потребна документација:

1.Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на обрасцу 
који је објављен на интернет сајту Секретаријата www.екоurb.
vojvodina.gov.rs.

2.Пријава треба да садржи све релевантне информације, а по-
себно следеће податке: назив плана или пројекта; назив и седиште 
подносиоца пријаве; име и презиме контакт особе; број телефона 
за контакт; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врсту, циљеве 
и обим послова; период и фазе реализације; очекиване резултате; 
износ потребних средстава; динамику употребе средстава; начин 
на који се планира надзор над наменским коришћењем средстава 
и одвијањем реализације посла; висину износа сопствених сред-
става или средстава трећих лица за су/финансирање израде плана 
или пројектно-техничке документације.  

3.Пријаву на јавни конкурс подносе јединице локалне само-
управе у писменој форми на јединственом обрасцу. Уз пријаву, 
подносилац пријаве дужан је да достави: 

-одлуку о изради планског документа који је предмет кон-
курса, донету у складу са Законом о планирању и из-
градњи  („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-одлука УС и 24/11), од стране Скупшти-
не јединице локалне самоуправе или предлог одлуке о 
изради планског документа, који је предмет конкурса, 
утврђен од стране општинског/градског већа јединице 
локалне самоуправе уколико до дана подношења пријаве 
није донета одлука о изради тог планског документа, од-
носно изјаву председника општине/града о степену при-
оритета инвестиције према стратегији развоја јединице 
локалне самоуправе или неком другом важећем докумен-
ту за израду пројектно-техничке документације,

-информацију о локацији или локацијску дозволу за изра-
ду пројектно-техничке документације, у складу са чла-
ном 53. или 54. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-од-
лука УС и 24/11),

-фотокопију ПИБ обрасца, 
-фотокопију картона депонованих потписа,
-изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
-изјаву да је уговор о изради планске или пројектно - техничке 

документације потписан након спроведеног поступка прописа-
ног Законом о јавним набавкама (уколико је већ уговорена израда 
планске или пројектно-техничке документације).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве  затражи додатну документацију.

Критеријуми за доделу средстава:

1.Приликом одлучивања о додели средстава примењиваће се 
следећи критеријуми:

-број насељених места и површина обухвата плана, односно 
број становника у насељеним местима за које се израђује 
пројектно-техничка документација за инфраструктурне 
објекте,

-степен развијености јединице локалне самоуправе пре-
ма важећој Покрајинској одлуци о утврђивању нераз-
вијених и недовољно развијених општина у Аутономној 
Покрајини Војводини,

-фаза поступка израде - усклађености планског документа 
по Закону о планирању и изградњи,

-висина средстава које је јединица локалне самоуправе оп-
ределила на име сопственог учешћа у суфинансирању 
израде планске или пројектно-техничке документације,

-оправданост коришћења претходно наменски додељених 
средстава од стране Секретаријата до дана затварања 
конкурса.

Рокови за спровођење конкурса:

-достављање пријава: до 30.03.2012. године,
-доношење одлуке о додели средстава и објављивање резул-

тата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  10.04.2012. 
године,

-рок извршења уговорене обавезе:
}за планска документа 9 месеци од дана потписивања уго-

вора,
}за пројектно-техничку документацију 6 месеци од дана 

потписивања уговора,
-рок достављања извештаја о наменском утрошку средста-

ва: 15 дана од дана истека рока за извршење уговоре-
не обавезе

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1.Средства се додељују путем јавног конкурса за доделу 
средстава који објављује Секретаријат у „Службеном 
листу АПВ“, у дневном листу „Дневник“ и на интернет 
сајту Секретаријата. 

2.Јавни конкурс ће спровести Комисијa за спровођење ја-
вног конкурса, којa ће бити образованa посебним ре-
шењем.

3.О поднетим пријавама на конкурс одлучује Покрајинска 
секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту жи-
вотне средине на предлог Комисијe за спровођење јавног 
конкурса, којa разматра пристигле пријаве на конкурс и 
утврђујe предлог одлуке.

4.Након донете одлуке којом се одобравају средства за су/
финансирање израде планске или пројектно-техничке 
документације подносилац пријаве се позива да потпи-
ше уговор са Секретаријатом, којим ће бити регулисана 
права и обавезе уговорних страна.

5.Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2012. 
годину.

6.Након реализације уговорених обавеза јединица локалне 
самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај 
о реализацији активности и финансијски извештај о ко-
ришћењу средстава са спецификацијом трошкова како 
би оправдала наменско и законито коришћење средста-
ва.

 Начин подношења пријаве на конкурс:

1.Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адре-
су: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
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Сад са назнаком „За конкурс – су/финансирање активности једи-
ница локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине 
Војводине“ или непосредно на писарници покрајинских органа 
(контакт особа за пријаве је  Аурела Шимудварац-Лучи на теле-
фон: 021/487-4246). Пријаве које се доставе након наведеног рока 
или са непотпуном документацијом, послате путем факса или 
електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се 
разматрати.

Покрајинска секретарка
Душанка Сремачки,с.р.173.

174.

На основу члана 36. став 2. и члана 55. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 4/10 и 
4/11) и члана 20. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Сл. лист 
АПВ“, број 23/11) ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБА-
НИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИ-
НЕ Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2012. ГОДИНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИМА ЋЕ СЕ  ПРОМОВИСАТИ
 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РЕАЛИЗОВАТИ 
КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ

 ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ,
 ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БИОДИВЕРЗИТЕТА,

 КАО И ПРОГРАМЕ ЕДУКАЦИЈЕ И ПОДИЗАЊА
 СВЕСТИ ЈАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ.

Право учешћа на конкурсу Покрајинског секретаријата за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Секретаријат) и обезбеђена средства:

1.На конкурсу за су/финансирање пројеката могу да учес-
твују регистрована удружења грађана са територије АП 
Војводине са једним пројектом.

2.Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу за пројекте је 1.600.000,00 динара.

Потребна документација:

1. Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се на-
лази на web сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.
gov.rs 

Приликом конкурисања поднети и Решење о упису удружења 
у Регистар АПР.

2. Пријава треба да садржи све релевантне информације, 
а посебно следеће податке: назив и седиште носио-
ца пројекта; назив пројекта; контакт особу; телефон за 
контакт; број жиро рачуна, матични број и ПИБ; врсту, 
циљеве и обим послова; време реализације пројекта; 
пројектне фазе; план употребе средстава; очекиване ре-
зултате; динамику трошења средстава; износ средстава 
за суфинансирање пројекта из сопствених средстава и из 
других извора.

3. Уколико је за извођење пројеката потребно учешће или 
суфинансирање из других извора, уз пријаву на конкурс 
прилаже се и  потврда (изјава) тих субјеката да прихва-
тају учешће у реализацији пројекта.

Критеријуми за доделу средстава:

1. Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секре-
таријат не могу прелазити износ од 100.000,00 динара.

2. Средства се додељују пројектима достављеним на јавни кон-
курс који Секретаријат објављује у „Службеном листу АПВ“, у 
дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Секретаријата.

3. Пројекти који не садрже потпуну документацију неће се узи-
мати у разматрање.

4. Приликом одређивања висине дотације посебно ће се узи-
мати у обзир:

-  нова и креативна решења проблема у области заштите жи-
вотне средине, посебно биодиверзитета;

- дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта;
- број учесника носиоца пројекта;
- висина сопственог учешћа; 
- проценат учешћа или суфинансирања из других извора  
- процена медијског публицитета пројекта посебно у локал-

ној средини
- оправданост претходно наменски додељених средстава од 

стране     Секретаријата до дана затварања конкурса.
Рокови за спровођење конкурса:

- достављање пријава до 15.03.2012. године,
- доношење одлуке о додели средстава: 30.03.2012. године,
- рок извршења уговорене обавезе: 31.12.2012. године,
- рок достављања извештаја о утрошку средстава: 

15.01.2013. године,
- објављивање коначних резултата јавног конкурса на сајту 

Секретаријата 02.04.2012. године.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

1. Јавни конкурс ће спровести Комисија за спровођење ја-
вног конкурса, која ће бити образована посебним ре-
шењем.

2. О поднетим захтевима одлучује Покрајинска секретарка 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
на предлог Комисије за спровођење јавног конкурса која 
разматра пристигле пријаве и утврђује предлог одлуке.

3. Након реализације пројекта потребно је приложити де-
таљан  извештај о реализацији активности и финан-
сијски извештај о коришћењу средстава са специфика-
цијом трошкова како би се оправдало наменско и зако-
нито коришћење средстава.

4. Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор 
којим се обавезно утврђује: назив и седиште носио-
ца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације 
пројекта; обим додељених средстава; временски план 
употребе средстава; начин надзора над наменским ко-
ришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта 
и рок за доставу извештаја о наменском утрошку сред-
става.

 Начин подношења пријаве на конкурс:

1.Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и 

заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс удру-
жења грађана у области заштите животне средине“ или 
непосредно на писарници покрајинских органа (контакт 
особа Оливиа Тешић, телефон 021/487-4486). Пријаве 
које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 
документацијом, послате путем факса или електронске 
поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се раз-
матрати.

Покрајинска секретарка 
Душанка Сремачки,с.р.
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175.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «НАДАЉ»

I

Назив ловног подручја: Источно Бачко .

II

Назив ловишта:  «Надаљ».

III

Ловиште «Надаљ» према начину коришћења, установљава се 
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „Надаљ“ се налази на територији Општине Србобран 
и Општине Бечеј и обухвата КО Надаљ и КО Бачко Градиште.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на регионалном путу Р-
120 на тромеђи КО Надаљ, КО Бачко Градиште и КО Чуруг (Y: 
7419615,793 и X: 5041043,834  у државном координатном систему 
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), граница 
даље наставља у правцу југозапада асфалтни путем до границе 
КО Надаљ и КО Темерин. Одатле граница скреће на северозапад 
атарским путем пратећи границу КО Надаљ и КО Темерин све 
до тромеђе КО Надаљ, КО Темерин и КО Турија. Граница даље 
наставља у правцу севера, атарским путем, границом КО Надаљ 
и КО Турија, све до пруге.

Пругом у правцу истока граница иде до асфалтног пута Р-129, 
асфалтним путем граница даље иде на северозапад до границе 
КО Надаљ и КО Турија, одакле граница наставља у правцу се-
вера границом КО Надаљ и КО Турија до средине реке Јегричке. 
Средином канала ДТД граница иде у правцу истока у дужини од  
око 8050 метара, затим се граница спушта на југ атарским путем 
до средине канала. Средином канала граница наставља  у правцу 
југозапада а затим граница скреће атарским путем у правцу југа 
до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Надаљ» износи       3.636,98       ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
- видра (Lutra lutra), 
- хермелин (Mustela erminea), 
- степски твор (Mustela eversmanii), 
- ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 128/2012-05
У Новом Саду 26. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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176.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «ПАНОНИЈА 1»

I

Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАЧКО».  

II

Назив ловишта:  «ПАНОНИЈА 1».
III

Ловиште «ПАНОНИЈА 1» према начину коришћења, устано-
вљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „ПАНОНИЈА 1“ се налази на територији ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА и обухвата КО БАЈША, КО ГОРЊА РОГАТИ-
ЦА И КО МАЛИ БЕОГРАД.

V

Граница ловишта: Граница почиње у тачки на надвожњаку на 
аутопуту Суботица – Нови Сад (Y: 7399435,675    X: 5084082,917  
у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова 
пројекција – зона 7), и иде на југ оградом аутопута према Новом 
Саду до тромеђе КО Мали Београд, КО Чантавир, КО Бачка Топо-
ла. Даље иде на југозапад атарским путем поред дрвореда између 
КО Мали Београд и КО Бачка Топола, затим асфалтним путем 
заобилази језеро „Зобнатица“ и наставља на запад атарским пу-
тем између КО Мали Београд и КО Бачка Топола до тромеђе КО 
Мали Београд, КО Бајша, КО Бачка Топола. Даље граница наста-
вља на југ атарским путем између КО Бајша и КО Бачка Топола, 
код места Бајша граница атарским путем иде прво на исток, па 
на југ, и затим на запад (одступа од границе КО), затим граница 
наставља на југ атарским путем између КО Бајша и КО Бачка То-
пола до регионалног пута (Р-119), Бајша – Липар, и наставља на 
југозапад поменутим регионалним путем до реке Криваје. Затим 
граница наставља на северозапад,  средином реке Криваје, до гра-
нице КО Бајша и КО Липар. Даље граница скреће на југозапад, 
земљаним путем између КО Бајша и КО Липар, пролази између 
језера и насеља Панонија, затим скреће на северозапад земљаним 
путем до локалног асфалтног пута Бајша – Дубока. Затим наста-
вља на југозапад асфалтним путем према економији „Дубока“ до 
границе КО Бајша и КО Сивац. Даље граница иде на северозапад 
атарским путем између КО Бајша и КО Сивац, затим између КО 
Горња Рогатица и КО Сивац до тачке на асфалтном путу где се 
додирују КО Стара Моравица, КО Горња Рогатица, КО Сивац и 
КО Телечка. Даље граница наставља на североисток атарским 
путем до тромеђе КО Горња Рогатица, КО Стара Моравица и КО 
Ђурђин. Затима граница наставља на југоисток атарским путем 
између КО Горња Рогатица и КО Ђурђин, затим између КО Горња 
Рогатица и КО Жедник до тромеђе КО Горња Рогатица, КО Жед-
ник и КО Мали Београд. Даље граница наставља на североисток 
атарским путем између КО Мали Београд и КО Жедник до реке 
Криваја, затим скреће на југ средином водотока реке Криваје у 
дужини од око 250 м., и даље наставља на североисток атарским 
путем између КО Мали Београд и КО Жедник до регионалног 
пута М-22.1., где скреће на југ поменутим путем у дужини од око 

65 м. и наставља на североисток атарским путем између КО Мали 
Београд и КО Жедник до тромеђе КО Мали Београд, КО Жедник и 
КО Чантавир. Даље граница скреће на југоисток, атарским путем 
између КО Мали Београд и КО Чантавир, у дужини од око 1.150 м, 
затим скреће на исток и долази до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «ПАНОНИЈА 1» износи  19.717,16 
ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

 2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења.).

IX

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 131/2012-05
У Новом Саду 26. jaнуар 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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177.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «ПАНОНИЈА 2»

I

Назив ловног подручја: «ИСТОЧНО БАЧКО».  

II

Назив ловишта:  «ПАНОНИЈА 2».

III

Ловиште «ПАНОНИЈА 2» према начину коришћења, устано-
вљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „ПАНОНИЈА 2“ се налази на територији ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА и обухвата КО НОВО ОРАХОВО, КО ЊЕГО-
ШЕВО И КО ГУНАРОШ.

V

Граница ловишта: Граница почиње у тачки где се додирују КО 
Ново Орахово и КО Чантавир (Y: 7401577,881    X: 5081298,008   
у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова 
пројекција – зона 7), и наставља на североисток атарским пу-
тем између КО Чантавир и КО Ново Орахово у дужини од око 4 
км.  Затим граница скреће на југоисток у дужини од 1 км, затим 
скреће на североисток и поред дрвореда излази на реку Чик. Даље 
граница наставља на југоисток средином реке Чик, између КО 
Ново Орахово и КО Торњош, до тромеђе КО Ново Орахово, КО 
Торњош, КО Гунарош. Даље граница наставља на североисток 
атарским путем између КО Гунарош и КО Торњош до тромеђе КО 
Гунарош, КО Торњош, КО Утрине. Затим скреће на југ, и наста-
вља атарским путем између КО Гунарош и КО Утрине, затим из-
међу КО Гунарош и КО Оборњача, затим наставља на југоисток 
атарским путем до моста на реци Чик, наставља на југоисток сре-
дином реке Чик до каменог моста. Даље граница скреће на југо-
запад атарским путем између КО Гунарош и КО Бачко Петрово 
Село, затим између КО Гунарош и КО Бачко Петрово Село, затим 
између КО Гунарош и КО Милешево и између КО Његошево и 
КО Милешево до тачке где се додирују КО Његошево, КО Ми-
лешево, КО Ловћенац и КО Мали Иђош. Даље граница наставља 
на северозапад атарским путем између КО Његошево и КО Мали 
Иђош до регионалног пута Р-108 (Бечеј-Бачка Топола), наставља 
даље тим путем у правцу севрозапада тј. према Бачкој Тополи, у 
дужини од око 2 км, затим скреће на североисток атарским путем 
између КО Његошево и КО Бачка Топола, и даље наставља на се-
вер атарским путем између поменутих катастарских општина, и 
даље између КО Ново Орахово и КО Бачка Топола, затим између 
КО Ново Орахово и КО Чантавир до почетне тачке. 

VI

Укупна површина ловишта «ПАНОНИЈА 2» износи   12.462,96  
ха

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
- видра (Lutra lutra), 
- хермелин (Mustela erminea), 
- степски твор (Mustela eversmanii), 
- ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство 

Број: 104-324- 129/2012-05
У Новом Саду 26. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ,с.р.



Страна 460 - Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. фебруар 2012.

"Panonija 2" - Novo Orahovo



29. фебруар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 4 - Страна 461

178.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «ПЛАВША»

I

Назив ловног подручја: Источно Бачко .

II

Назив ловишта:  «Плавша».

III

Ловиште «Плавша» према начину коришћења, установљава се 
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена 

ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „Плавша“ се налази на територији ОПШТИНЕ Бечеј 
и обухвата КО Бачко Градиште и КО Надаљ 2.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на регионалном путу Р-
122 (код рибњака) (Y: 7423269,761 и X: 5046334,765 у државном 
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова 
пројекција – зона 7), граница даље наставља у правцу југоистока, 
потом се спушта код рампе на насип око језера и прати ограду 
језера. Затим граница даље наставља у правцу југа, потом  у 
правцу запада насипом језера, граница потом скреће на исток 
и иде насипом  испод насеља а затим се пење на север. Даље 
граница иде на исток а затим на север насипом језера до границе 
КО Бачко Градиште и КО Бечеј, где скреће на исток атарским 
путем до средине корита „Мртве Тисе“. 

Граница ловишта даље иде на југ средином корита „Мртве Тисе“, 
у дужини од oко 6700 метара, затим граница скреће на запад и иде 
атарским путем који је уједно и граница КО Надаљ 2 и КО Чуруг. 
Даље граница иде на северозапад  до тромеђе КО Бачко Градиште, 
КО Надаљ 2 и КО Чуруг, одакле наставља атарским путем, прво 
у правцу југозапада, па затим северозапада, до тромеђе КО 
Бачко Градиште, КО Надаљ и КО Чуруг. Граница даље прелази 
асфалтни пут Р-120 и иде атарским путем који је уједно граница 
КО Бачко Градиште и КО Надаљ до средине канала. Средином 
канала гранца ловишта иде у правцу североистока у дужини од 
око 7600 метара, а затим скреће на север атарским путем до канала 
ДТД. Средином канала ДТД граница иде на запад границом КО 
Надаљ и КО Бачко Градиште до границе са ловиштем „Турија“, ту 
граница скреће на север па на запад, атарским путем до Бељанске 
баре. Средином Бељанске баре граница иде до тромеђе КО Бачко 
Градиште, КО Бечеј и КО Радичевић, одакле наставља атарским 
путем у правцу североистока границом КО Бачко Градиште и КО 
Бечеј до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Плавша» износи 6.778,27 ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

 2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ 

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

    
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

Број: 104-324- 136/2012-05
У Новом Саду 27. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.



Страна 462 - Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. фебруар 2012.

"Plavša" - Ba ko Gradište
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179.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «СРНДАЋ 1»

I

Назив ловног подручја:Северно Бачко  .

II

Назив ловишта:  «Срндаћ 1».

III

Ловиште «Срндаћ 1» према начину коришћења, установљава 
се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „Срндаћ 1“ се налази на територији ОПШТИНЕ Ба-
чка Топола и обухвата КО Бачка Топола и КО Бајша.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на огради аутопута Е75  (Y: 
7399304,510  и X: 5080142,106 у државном координатном систему 
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), одакле 
наставља на југ оградом аутопута до границе КО Бачка Топола 
и КО Мали Иђош, граница даље иде на запад атарским путем 
границом КО Бачка Топола и КО Мали Иђош, прелази преко ма-
гистралног пута и наставља даље у правцу југозапада до реке 
Криваје (у близини Гомбаровог салаша). Даље граница наставља 
средином реке Криваје до регионалног пута Р-119 излази на ре-
гионални пут и путем иде на североисток до границе КО Бачка 
Топола и КО Бајша.

Граница ловишта наставља даље прво регионалним путем, а 
затим силази на атарски пут пратећи границу КО Бачка Топола и 
КО Бајша. Граница ловишта затим у близини места Бајша скреће 
прво на исток, па на север и онда на запад идући  атарским путем  
(одступајући од границе КО)   до  границе КО Бачка Топола и 
КО Бајша, даље граница иде на север пратећи границу  КО Бачка 
Топола и КО Бајша до тромеђе  КО Бачка Топола, КО Бајша  и 
КО Мали Београд. Даље  граница иде на исток атарским путем 
пратећи границу КО Бачка Топола и КО Мали Београд обилази 
око језера и излази на асфалтни пут, граница наставља у правцу 
североистока прво асфалтним путем па атарским путем уз дрво-
ред до почетне тачке. 

VI

Укупна површина ловишта «Срндаћ 1» износи       7.999,59  ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ 

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство 

Број: 104-324- 135/2012-05
У Новом Саду 26. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.



Страна 464 - Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 29. фебруар 2012.

"Srnda  1" - Ba ka Topola
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180.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «СРНДАЋ 2»

I

Назив ловног подручја: Источно Бачко .

II

Назив ловишта:  «Срндаћ 2».

III

Ловиште «Срндаћ 2» према начину коришћења, установљава 
се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена 

ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „Срндаћ 2“ се налази на територији ОПШТИНЕ Ба-
чка Топола и обухвата КО Бачка Топола.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на огради аутопута (Y: 
7399249,755 и X: 5079831,914 у државном координатном систему 
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и наставља 
даље на исток атарским путем границом КО Бачка Топола и КО 
Чантавир затим на југ па опет на исток до тромеђе КО Бачка 
Топола, КО Чантавир и КО Ново Орахово. Граница ловишта иде 
даље на југ атарским путем границом КО Бачка Топола и КО Ново 
Орахово а затим КО Бачка Топола и КО Његошево до асфалтног 
пута Р-108, асфалтним путем у правцу југоистока до тромеђе КО 
Бачка Топола, КО Његошево и КО Мали Иђош. Даље граница 
наставља на запад атарским путем границом КО Бачка Топола и 
КО Мали Иђош до ограде аутопута, оградом аутопута у правцу 
севера граница иде до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Срндаћ 2» износи  3.359,53  ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.), 
  - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НЕ

IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења.)

IX

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 132/2012-05
У Новом Саду 26. jaнуара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р. 
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181.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА 

«ПОДУНАВЉЕ»

I

Назив ловног подручја: JУЖНО БАЧКО  .

II

Назив ловишта:  «ПОДУНАВЉЕ» Футог.

III

Ловиште «ПОДУНАВЉЕ» према начину коришћења, 
установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена 

ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „ПОДУНАВЉЕ“ се налази на територији ОПШТИНЕ 
НОВИ САД и обухвата КО БЕГЕЧ, КО ФУТОГ ,КО ВЕТЕРНИК, 
КО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КО РУМЕНКА И КО НОВИ САД IV.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки која се налазина на 
средини канала ДТД (Y:7396729,247 и X:5022190,702 у државном 
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова 
пројекција – зона 7), на тромеђу КО Футог и КО Бачки Петровац 
и КО Степановићево. Средином канала ДТД граница иде у 
правцу југоистока до тромеђе КО Футог, КО Руменка и КО 
Кисач, даље граница наставља у правцу југа пратећи границу КО 
Футог и КО Руменка. Граница иде даље атарским путем пратећи 
границу катастарких општина до асфалтног пута. Асфалтним 
путем граница наставља даље у правцу истока прелази преко 
надвожњака и скреће на југоисток поред градског гробља, иде 
до ограде касарне, и наставља одбрамбеним насипом. Затим 
наставља поред спортског центра „Вујадин Бошков“  и иде по 
граници КО Ветерник и КО Нови Сад II, одатле граница иде на 
запад средином реке Дунав узводно до границе КО Бегеч и КО 
Гложан. Даље граница иде у правцу север-североистока границом  
КО Бегеч и КО Гложан, пресеца магистрални пут Нови Сад-Бачка 
Паланка и наставља даље до старих бегечких  хмељарника. Ту 
граница иде на север поклапајући се са границом катастарких 
општина КО Бегеч и КО Гложан, а затим граница скреће на 
исток  границом КО Бегеч и КО Бачки Петровац до Партизанског 
салаша, и даље до канала ДТД и почетне тачке. 

VI

Укупна површина ловишта «ПОДУНАВЉЕ» износи  14.711,74   
ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б) крупна дивљач:
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:  НЕ 

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 541/2011-05
У Новом Саду 15. децембра 2011. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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182.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«РИБЊАК ЗЛАТИЦА - ЈАЗОВО»

I

Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАНАТСКО».  

II

Назив ловишта:  «РИБЊАК ЗЛАТИЦА - ЈАЗОВО».

III

Ловиште «РИБЊАК ЗЛАТИЦА - ЈАЗОВО» према начину ко-
ришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ  типа. 

Према намени ловиште се одређује као РИБЊАЧКО ЛО-
ВИШТЕ.

У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-
виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „РИБЊАК ЗЛАТИЦА - ЈАЗОВО“ се налази на тери-
торији ОПШТИНЕ ЧОКА и обухвата део КО ЈАЗОВО, део КО 
ОСТОЈИЋЕВО и део КО ПАДЕЈ.

V

Граница ловишта: Граница почиње у тачки на локалном асфалт-
ном путу Јазово - Остојићево (Y:7439461,694       X: 5084709,387    у 
државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Криге-
рова пројекција – зона 7), и иде даље на југ, исток, север и поново 
исток, насипом рибњака до реке Златице. Даље граница наставља 
на југ средином реке Златице. Даље граница наставља на запад, 
југ и север насипом  и ободним каналом рибњака до локалног ас-
фалтног пута Остојићево-Јазово,  и наставља на југоисток поме-
нутим путем до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «РИБЊАК ЗЛАТИЦА - ЈАЗОВО» 
износи  641,60  ха.

VII

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју :

a)неловне врсте:
 - видра (Lutra lutra)
 - хермелин (Mustela erminea)
 - степски твор (Mustela eversmanii)
 - ласица (Mustela nivalis)

b). ситна дивљач:
1) длакава дивљач:

 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

 2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења.)
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183.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«РИБЊАК СВИЛОЈЕВО»

I

Назив ловног подручја: ЈУЖНО БАЧКО .

II

Назив ловишта:  «РИБЊАК СВИЛОЈЕВО».
III

Ловиште «РИБЊАК СВИЛОЈЕВО» према начину коришћења, 
установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа - РИБЊАК. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена 

ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „РИБЊАК СВИЛОЈЕВО“ се налази на територији 
ОПШТИНЕ АПАТИН и обухвата КО СВИЛОЈЕВО.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на регионалном путу Р 
101(Y:7351801,197 и X:5055525,122 у државном координатном 
систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и 
иде на северозапад до краја језера рибњака, скреће на североисток 
и иде ободним каналом испод насеља Свилојево. Граница затим 
иде на југоисток ободним каналом, даље наставља насипом језера 
на југ па на југозапад и северозапад до регионалног пута Р101. 
Путем граница иде до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «РИБЊАК СВИЛОЈЕВО» износи  
385,53  ха.

VII

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју 

a)неловне врсте:
 - видра (Lutra lutra)
 - хермелин (Mustela erminea)
 - степски твор (Mustela eversmanii)
 - ласица (Mustela nivalis)

b). ситна дивљач:
 1) длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),

 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.), 
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);

2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
   - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis 

Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НЕ

IX

 Географска подлога ловишта «Рибњак Свилојево» у дигитал-
ном растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: 
карта.

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 533/2011-05
У Новом Саду 13. децембра 2011. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324- 143/2012-05
У Новом Саду 31. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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Ribnjak "Svilojevo" - Svilojevo
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184.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «ПЛАВНА»

I

Назив ловног подручја: 
ЈУЖНОБАЧКО ЛОВНО ПОДРУЧЈЕ.

II

 Назив ловишта: 

''ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ ПЛАВНА''.

III

Ловиште ''ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ ПЛАВНА'' према 
начину коришћења простора има: 

 - једним (већим) делом карактеристике ловишта ОТВО-
РЕНОГ типа,

 - једним (мањим) делом карактеристике ловишта ЗА-
ТВОРЕНОГ типа (630 ha).

Према намени ловиште се одређује као: 

ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

У погледу надморске висине и конфигурације терена као: 

РАВНИЧАРСКО.

IV

Опис граница ловишта: 
Почетна тачка ( Y:7354238,670   X:5017988,735).
Граница ловишта ''Подунавско ловиште Плавна'' почиње на 

главном насипу уз реку Дунав код спортског терена југозападно 
од насеља Бачко Ново Село и иде асфалтним путем поред зиданог 
недовршеног објекта према воденој површини (мзв. јама Реш), 
пресеца јаму Реш под углом пута којим се долази у односу на 
насип, додирује копнени део шумског оделења бр. 31 и наставља 
на југоисток копненом линијом одељења 31 до краја ''шпица'', 
излази под правим углом до средине тока реке Дунав, те наставља 
узводно средином тока до тачке тромеђе катастарских граница 
к.о. Бођани, к.о. Вајска и Републике Хрватске. (код Великог или 
Пачјег острва) и под правим углом у односу на ток реке излази у 
правцу југоистока на копно. Овде граница пресеца i прелази насип 
под правим углом, спушта се до ножице насипа, скреће десно и 
наставља ножицом насипа све до пута који пресеца насип (1.334 
км тока Дунава), односно до пута који води на гранични прелаз 
са Хрватском према Вуковару (скела). Затим, граница наставља 
путем лево у односу на насип до десног канала који пресеца мзв. 
''Бучковац'', скреће десно и иде средином канала према истоку 
до канала западно од Плавањског рита (мост од цигле), па скреће 

лево и наставља средином канала поред ''Дарковог салаша'' према 
истоку и наставља тзв. ''Руским каналом'' поред шуме зване 
''Занога'' до мзв. ''Пет канала''. Овде граница наставља средином 
канала према северу у дужини од 900 м, а потом, пре моста на 
каналу, под правим углом скреће десно према ивици шуме, 
односно мзв. ''Ђурина греда''. Даље граница ловишта иде ивицом 
шуме до краја и под правим углом скреће на југ и наставља 
источном страном шуме ''Рашковица'', па средином канала иде до 
мзв.  ''Грбавица'' и бивше кудељаре. Даље граница ловишта иде у 
правцу истока ивицом шуме до малог насипа, па наставља малим 
насипом према југоистоку до главног насипа - мзв. ''Петковача'' и 
ножицом насипа са северне стране иде до почетне тачке.

V

Укупна површина ловишта ''ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ 
ПЛАВНА'' износи 3.626,29 ха.

VI

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју: 

1. крупна дивљач:
 - муфлон (Ovиs arиes musиmon Pall.),
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
 - јелен лопатар (Dama dama L.),
 - јелен вирџинијски (Odocoиleus vиrgиnиanus)
 - дивља свиња (Sus scrofa L.).

2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
 - шакал (Canиs aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felиs sиlvestrиs Schr.),
 - куна белица (Martes foиna EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.),
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glиs glиs),
 - ондатра (Ondatra zиbethиca L.),
 - веверица (Scиurus vulgarиs L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoиdes),
 - нутрија (Myocastor coypus),
 - хермелин (Mustela ermиne),
 - видра (Lutra lutra),
 - ласица (Mustela nиvalиs),
 - дабар (Castor fиber).

2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferиna L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albиfrons Scopolи.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalиs Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rustиcola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelиa decaocto ),
 - грлица (Streptopelиa turtur),
 - препелица (Coturnиx coturnиx L.),
 - пољска јаребица (Perdиx perdиx L.),
 - фазан  (Phasиanus sp. L.),
 - црна лиска (Fulиca atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarиus L.),
 - барска кокица (Gallиnula chloropus),
 - гачац (Corvus frugиlegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
 - мали корморан (Phalacrocorax pygmeus),
 - јастреб кокошар (Accиpиter gentиlиs),
 - сива чапља (Ardea cиnerea),
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 - орао белорепан (Helиaetus allbиcиlla) и ostalи orlovи,
 - црна рода (Cиconиa nиgra),
 - бела рода (Cиcconиa cиcconиa),
 - све сове,
 - сви соколови,
 - сви јастребови,
 - све чапље,
 - све три врсте еја.

Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ''ПОДУНАВСКО 
ЛОВИШТЕ ПЛАВНА'' су:

 - ЈЕЛЕН ЕВРОПСКИ, ЈЕЛЕН ОБИЧАН (Cervus elaphus 
L.),

 - ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa L.), 
 - СРНА (Capreolus capreolus L.),
 - ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall.), 
 - ФАЗАН  (Phasianus sp. L.),
 - ДИВЉЕ ПАТКЕ,
 - ДИВЉЕ ГУСКЕ.   

VII

 Kaрта граница ловишта ''ПОДУНАВСКО ЛОВИШТЕ ПЛАВ-
НА'' на геотопографској подлози у размери 1:50.000 дата је у при-
логу захтева.

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:      НЕ.

IX

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 125/2012-05
  Датум: 25. Јануар 2012.г. 

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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"Podunavsko lovište Plavna" - Vojvodinašume, ŠG Novi Sad
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185.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Сл. 
гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника 
о начину установљаваља 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 закључивања 
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у 
закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «КОВИЉСКИ  РИТ»

I

Назив ловног подручја: 
ЈУЖНО- БАЧКО ЛОВНО ПОДРУЧЈЕ.

II

 Назив ловишта: 

''КОВИЉСКИ РИТ''.

III

Ловиште ''КОВИЉСКИ РИТ'' према начину коришћења 
простора је: 

ловиште ОТВОРЕНОГ типа.

Према намени ловиште се одређује као: 

ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

У погледу надморске висине и конфигурације терена као: 

РАВНИЧАРСКО.

IV

Опис граница ловишта: 
Почетна тачка ( Y:7414915,375     X:5012851,609).

 Граница ловишта ''Ковиљски рит'' почиње на левој обали реке 
Дунав на одбрамбеном насипу (тзв. новосадска долма) код шахта 
црпне станице ''Шајкашка'' са географским координатама 45°15' 
с.г.ш. (Н) и 19°55' и.г.д. (Е). Од ове тачке граница иде у правцу 
југоистока средином линије пружања одрамбеног насипа у 
правцу насељеног места Ковиљ до тачке на одбрамбеном насипу 
са географским координатама 45°13' с.г.ш. (Н) и 19°57' и.г.д. (Е), 
где скреће лево према прелазу преко канала код салаша Марета 
Миланова. Од прелаза преко канала граница наставља средином 
канала у правцу места Ковиљ до тачке у каналу са географским 
координатама 45°13' с.г.ш. (Н) и 20°01' и.г.д. (Е), односно до 
последњег прелаза преко канала на самом улазу у место Ковиљ. 
Овде граница скреће десно под правим углом и поново излази 
на средину одбрамбеног насипа, одакле наставља средином 
одбрамбеног насипа у правцу села Ковиљ до грађевинске зоне 
села где скреће под правим углом десно и наставља средином 
одрамбеног насипа у правцу манастира Ковиљ где излази на 
асфалтни пут Ковиљ - Гардиновци. Од тачке где се додирују 
одбрамбени насип и асфалтни пут, граница под правим углом 
наставља десно према воденој површини и средином исте пролази 
испод ловачког дома, тениског терена, манастирске земље и 
пољопривредних објеката, скреће у леви канал којим наставља 

у дужини од 600 м, а затим под правим углом излази лево 
поново на асфалтни пут Ковиљ - Гардиновци. Граница наставља 
асфалтним путем Ковиљ - Гардиновци све до магистралног пута 
Е-75 (аутопут Београд - Суботица), а затим иде десном страном 
(оградом) аутопута према Београду до тачке пресека аутопута 
Е-75 и реке Дунав (Бешчански мост), одакле наставља на запад 
средином тока реке Дунав, обухвата острва Ада, Нова Ада и 
Пецарошка Ада, а затим под правим углом у односу на почетну 
тачку излази на исту.  

V

Укупна површина ловишта ''КОВИЉСКИ РИТ'' износи 4.336,89 
ха.

VI

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју: 

1. крупна дивљач:
  - муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
  - срна (Capreolus capreolus L.),
  - јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
  - јелен лопатар (Dama dama L.),
  - јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
  - дивља свиња (Sus scrofa L.).

2. ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
  - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.),
  - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus),
  - хермелин (Mustela ermine),
  - видра (Lutra lutra),
  - ласица (Mustela nivalis),
  - дабар (Castor fiber).

2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
  - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
  - мали корморан (Phalacrocorax pygmeus),
  - јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
  - сива чапља (Ardea cinerea),
  - орао белорепан (Heliaetus allbicilla) i ostali orlovi,
  - црна рода (Ciconia nigra),
  - бела рода (Cicconia cicconia),
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  - све сове,
  - сви соколови,
  - сви јастребови,
  - све чапље,
  - све три врсте еја.

Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ''КОВИЉСКИ 
РИТ'' су:

 - СРНА (Capreolus capreolus L.),
 - ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa L.), 
 - ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall.), 
 - ФАЗАН  (Phasianus sp. L.),
 - ДИВЉЕ ПАТКЕ,
 - ДИВЉЕ ГУСКЕ.   

VII

 Kaрта граница ловишта ''КОВИЉСКИ РИТ'' на геотопограф-
ској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:
ДА, ловиште ''КОВИЉСКИ РИТ'' се налази на површинама 

на којима је Влада Републике Србије Уредбом прогласила 

Специјални резерват природе ''Ковиљско-петроварадински рит'' 

(''Сл.гласник РС'', бр. 44/2011 од 17. јуна 2011. године, бр. Уредбе 

110-4444/2011. од 09. јуна 2011. године).

IX

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне 

Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

Број: 104-324- 126/2012-05

Датум: 25. Јануар 2012.г. 

Покрајински секретар

Даниел  Петровић ,с.р.      
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186.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «БУКИНСКИ РИТ»

I

Назив ловног подручја: «ЈУЖНО БАЧКО».  

II

Назив ловишта:  «БУКИНСКИ РИТ».

III

Ловиште «БУКИНСКИ РИТ» према начину коришћења, уста-
новљава се као ловиште ОГРАЂЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ.

У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-
виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „БУКИНСКИ РИТ“ се налази на територији ОПШТИ-
НЕ БАЧКА ПАЛАНКА и обухвата КО МЛАДЕНОВО и КО БА-
ЧКО НОВО СЕЛО.

V

Граница ловишта:
Граница почиње на средини Дунава на 1.314 км (Y: 7358044,186   

X: 5015198,633  у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-
Кригерова пројекција – зона 7). Граница даље наставља на северо-
исток до капије на Новосадској пумпи, и даље иде на североисток 
оградом, затим скреће на исток оградом, пролази поред чуварни-
це и наставља на исток оградом. Даље граница иде на југоисток, 
исток, југ и запад оградом до капије „Понтон“, затим скреће на 
југ и иде до средине тока реке Дунав (око 1.308 км). Даље скреће 
узводно и иде средином тока Дунава до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «БУКИНСКИ РИТ» износи  
2.622,05  ха.

VII

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју: 

1.крупна дивљач: 
 - јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
  - дивља свиња (Sus scrofa L.); 
  - срна (Capreolus capreolus L.),
  - муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
  - јелен лопатар (Dama dama L.),
  - јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)

2. ситна дивљач:

1) длакава дивљач:
  - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.),
  - зец (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus);
  - хермелин (Мustela ermine);
  - видра (lutra lutra);
  - ласица (mustela nivalis);
  - дабар (Castor fiber.)

2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
 - мали корморан  (Phalacrocorax pygmeus),
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
 - сива чапља (Ardea cinerea),
 - орао белорепан (Heliaetus allbicilla), i ostali orlovi,
 - црна рода (Ciconia nigra), 
 - бела рода (Cicconia cicconia),
 - све сове,
 - сви соколови,
 - сви јастребови,
 - све чапље,
 - све три врсте еја.

VIII

Kaрта граница ловишта ,,БУКИНСКИ РИТ,, на геотопограф-
ској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.

IX

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:   ДА
Специјални резерват природе "Карађорђево", уредба Владе Ре-

публике Србије, Сл.гл. РС бр. 37/97, број 05  501-2933/97.

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 536/2011-05
Датум: 15. Децембар 2011.г. 

Покрајински секретар
Даниел  Петровић ,с.р.
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187.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «ВРАЊАК- КАРАЂОРЂЕВО»

I

Назив ловног подручја: ЈУЖНО БАЧКО .

II

Назив ловишта:  «ВРАЊАК - КАРАЂОРЂЕВО».

III

Ловиште «ВРАЊАК - КАРАЂОРЂЕВО» према начину ко-
ришћења, установљава се као ловиште ОГРАЂЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ.

У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-
виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „ВРАЊАК“ се налази на територији ОПШТИНЕ БАЧ 
и обухвата КО БАЧ.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на асфалтном путу Бач 
– Младеново где почиње жичана ограда (Y: 7360311,229   X: 
5021688,498  у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-
Кригерова пројекција – зона 7). Граница даље иде жичаном огра-
дом на југоисток, затим на североисток до коте 87. Даље граница 
ловишта скреће на запад и иде жичаном оградом до коте 83 на ка-
налу, где скреће на југ, и иде жичаном оградом ревира Гувниште 
све до асфалтног пута Бач – Младеново све до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «ВРАЊАК - КАРАЂОРЂЕВО» из-
носи 1.480,27 ха.

VII

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у 
ловном подручју: 

1.крупна дивљач: 
 - јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
 - дивља свиња (Sus scrofa L.); 
 - срна (Capreolus capreolus L.),
 - муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
 - јелен лопатар (Dama dama L.),
 - јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)

2. ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
 - лисица (Vulpes vulpes L.),
 - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
 - куна белица (Martes foina EHR.),
 - куна златица (Martes martes L.), 
 - јазавац (Meles meles L.),
 - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
 - сиви пух (Glis glis),
 - ондатра (Ondatra zibethica L.),
 - веверица (Sciurus vulgaris L.),
 - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
 - нутрија (Myocastor coypus);
 - хермелин (Мustela ermine);
 - видра (lutra lutra);
 - ласица (mustela nivalis);
- дабар (Castor fiber.)

  2) перната дивљач: 
 - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
 - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
 - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
 - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
 - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
 - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
 - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
 - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
 - гугутка (Streptopelia decaocto ),
 - грлица (Streptopelia turtur),
 - препелица (Coturnix coturnix L.),
 - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
 - фазан  (Phasianus sp. L.),
 - црна лиска (Fulica atra L.),
 - сојка  (Garrulus glandarius L.),
 - барска кокица (Gallinula chloropus),
 - гачац (Corvus frugilegus L.),
 - велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
 - мали корморан  (Phalacrocorax pygmeus),
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
 - сива чапља (Ardea cinerea),
- орао белорепан (Heliaetus allbicilla), i ostali orlovi,
- црна рода (Ciconia nigra), 
- бела рода (Cicconia cicconia),
- све сове,
- сви соколови,
- сви јастребови,
- све чапље,
- све три врсте еја.

VIII

Kaрта граница ловишта ,, ВРАЊАК - КАРАЂОРЂЕВО,, на ге-
отопографској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу за-
хтева.

IX

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:   ДА
Специјални резерват природе "Карађорђево", уредба Владе Ре-

публике Србије, Сл.гл. РС бр. 37/97, број 05  501-2933/97.

X

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

    
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

Број: 104-324- 539/2011-05
Датум: 15. Децембар 2011.г. 

Покрајински секретар
Даниел  Петровић.с.р.
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188.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«БАЧКА»

I

Назив ловног подручја: ЈУЖНО БАЧКО .

II

Назив ловишта:  «БАЧКА».

III

Ловиште «БАЧКА» према начину коришћења, установљава се 
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „БАЧКА“ се налази на територији ОПШТИНЕ БА-
ЧКИ ПЕТРОВАЦ, ВРБАС  и БАЧКА ПАЛАНКА обухвата КО 
КУЛПИН, КО МАГЛИЋ, КО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КО ГЛОЖАН 
и КО ЧЕЛАРЕВО .

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини реке Дунав (Y: 
7386177,079  и  X: 5013025,913  у државном координатном систе-
му Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), на 
граници КО Гложан и КО Челарево. Граница даље иде на север 
атарским путем границом катастарских општина до канала Ка-
равуково-Бачки Петровац. Каналом Каравуково-Бачки Петровац 
граница иде на запад у дужини од  1980 метара, пење се затим на 
север до границе КО Маглић и КО Челарево. 

Даље граница иде атарским путем границом катастарских 
општина КО Маглић и КО Челарево, КО Маглић и КО Гајдобра, 
КО Маглић и КО Силбаш, долази до тромеђе КО Кулпин, КО 
Силбаш и КО Деспотово. Атарским путем граница наставља на 
североисток одступајући од катастарске границе КО Кулпин и 
КО Деспотово, долази до тромеђе КО Кулпин, КО Равно Село и 
КО Деспотово, одатле граница иде на североисток границом КО 
Равно Село и КО Деспотово до Малог Канала. Малим Каналом 
граница се спушта до границе катастарских општина КО Кулпин 
и КО Равно Село, прелази на атарски пут и спушта се на југоисток 
границом КО Кулпин и КО Равно Село до тромеђе КО Кулпин, 
КО Равно Село и КО Бачки Петровац. Одатле граница иде на југ 
атарским путем до Малог Канала пратећи границу катастрских 
општина КО Бачки Петровац и  КО Равно Село, затим КО Бачки 
Петровац и КО Степановићево. Граница прелази преко канала и 
иде на југ атарским путем између граница КО Бачки Петровац и 
КО Футог долази до канала скреће потом прво на запад па онда 
на југ до границе КО Бачки Петровац и КО Футог, даље наста-
вља границом катастарских општина, прелази преко магистрал-
ног пута Нови Сад-Бачка Паланка и иде до тромеђе КО Бачки 
Петровац, КО Футог и КО Бегеч. Од тромеђе граница иде на за-
пад између КО Бачки Петровац и КО Бегеч до тромеђе КО Бачки 
Петровац, КО Бегеч и КО Гложан. Даље спушта се на југ па на 
југозапад, између КО Бегеч и КО Гложан до реке Дунав, реком у 
правцу северозапада граница иде до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «БАЧКА» износи   15.750,59   ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

1. крупна дивљач: 
 - срна (Capreolus capreolus), 
 - дивља свиња (Sus scrofa),; 

2. ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.), 
  - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus);

 
 2) перната дивљач: 

  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
 - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру:  НE.

IX

 Географска подлога ловишта «БАЧКА» у дигиталном растер-
ском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику:

- слика карте -

X

 
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покраји-

не Војводине’’.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

 Број: 104-324- 540/2011-05
   У Новом Саду 5. фебруар 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.                     
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189.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «ПАЧИР»

I

Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАЧКО».  

II

Назив ловишта:  «ПАЧИР».

III

Ловиште «ПАЧИР» према начину коришћења, установљава се 
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „ПАЧИР“ се налази на територији ОПШТИНЕ БА-
ЧКА ТОПОЛА и обухвата КО ПАЧИР.

V

Граница ловишта:    Граница почиње у тачки на прузи Сомбор-
Суботица, на тромеђи КО Бајмок, КО Пачир и КО Алекса Шантић 
(Y:  7374372,700  X: 5089823,646 у државном координатном сис-
тему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде даље 
атарским путем на исток па на југоисток, између КО Бајмок и КО 
Пачир, и наставља даље на југоисток између КО Ђурђин и КО 
Пачир. Даље граница иде на југозапад атарским путем и каналом 
између КО Пачир и КО Стара Моравица до тромеђе КО Пачир, КО 
Стара Моравица и КО Чонопља. Затим граница скреће на север 
атарским путем између КО Пачир и КО Чонопља, код економије 
9. мај заобилази једну парцелу и наставља на северозапад атар-
ским путем између КО Пачир и КО Чонопља до пруге Сомбор 
– Суботица где скреће на североисток и пругом наставља према 
Суботици до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «ПАЧИР» износи   7.827,23   ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 

 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
  - срна (Capreolus capreolus L.),
  - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.), 
  - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus);

 2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
   - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis 

Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ 

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

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

    
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

Број: 104-324- 133/2012-05
У Новом Саду 26. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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190.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (''Сл. лист АПВ'', број 4/2010 и 4/2011), члана 
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности  Аутономне 
Покрајине Војводине (''Сл. гласник РС '', број 99/2009), члана 6. 
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству 
(''Сл. гласник РС'', број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правил-
ника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, усло-
вима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (''Сл. гласник РС'', број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА

 «СТАРА  МОРАВИЦА»

I

Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАЧКО».  

II

Назив ловишта:  «СТАРА МОРАВИЦА».

III

Ловиште «СТАРА МОРАВИЦА» према начину коришћења, ус-
тановљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ло-

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „СТАРА МОРАВИЦА“ се налази на територији 
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА и обухвата КО СТАРА МОРАВИ-
ЦА.

V

Граница ловишта: Граница почиње у тачки на тромеђи КО 
Ђурђин, КО Стара Моравица и КО Пачир (Y:  7386320,963      X: 
5085353,641 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-
Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југ атарским путем из-
међу КО Ђурђин и КО Стара Моравица до тромеђе КО Стара Мо-
равица, КО Ђурђин и КО Горња Рогатица.  Даље граница скреће 
на југозапад атарским путем између КО Стара Моравица и КО 
Горња Рогатица до тачке на асфалтном путу Телечка – Горња Ро-
гатица, где се додирују КО Стара Моравица, КО Горња Рогати-
ца, КО Сивац и КО Телечка. Даље граница наставља атарским 
путем на северозапад између КО Стара Моравица и КО Телечка, 
даље између КО Стара Моравица и КО Кљајићево. Затим грани-
ца наставља на север између КО Стара Моравица и КО Чонопља 
до тромеђе КО Стара Моравица, КО Чонопља и КО Пачир. Даље 
граница иде на североисток атарским путем и каналом између КО 
Стара Моравица и КО Пачир до почетне тачке. 

VI

Укупна површина ловишта «СТАРА МОРАВИЦА» износи  
8.439,37  ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 
 - хермелин (Mustela erminea), 
 - степски твор (Mustela eversmanii), 
 - ласица (Mustela nivalis), 

б)крупна дивљач:
  - срна (Capreolus capreolus L.),
  - дивља свиња (Sus scrofa L.);

ц) ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 
  - лисица (Vulpes vulpes L.),
  - дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
  - куна белица (Martes foina EHR.),
  - куна златица (Martes martes L.), 
  - јазавац (Meles meles L.), 
  - зец  (Lepus europaeus Pall.), 
  - сиви пух (Glis glis),
  - ондатра (Ondatra zibethica L.),
  - веверица (Sciurus vulgaris L.),
  - ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
  - нутрија (Myocastor coypus);

 2) перната дивљач: 
  - дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
  - дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
  - дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
  - дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula 

L.),
  - дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
  - дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
  - дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
  - шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
  - дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
  - гугутка (Streptopelia decaocto ),
  - грлица (Streptopelia turtur),
  - препелица (Coturnix coturnix L.),
  - пољска јаребица (Perdix perdix L.),
  - фазан  (Phasianus sp. L.),
  - црна лиска (Fulica atra L.),
  - сојка  (Garrulus glandarius L.),
  - барска кокица (Gallinula chloropus),
  - гачац (Corvus frugilegus L.),
  - велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
 - јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
 - сива чапља (Ardea cinerea)

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ 

IX

 Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери 
1:50.000 ( у прилогу решења).

X

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

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Број: 104-324- 130/2012-05
У Новом Саду 26. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.
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191.

На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о 
дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“, број 18/10), члана 47. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинсој управи 
(„Сл.лист АПВ“, број 4/2101 и 4/2011) и члана 12. Правилника о 
начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима 
за спровођење ловног газдинства, поступку спровођења јавног 
огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одгајивачких 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључења 
уговора, као и о условима и начину за давање ловног ревира  
у закуп („Сл. гласник РС“, број 80/2010) – у даљем тексту: 
Правилник ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИ-
ВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписује: 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА НА ГАЗДОВАЊЕ 
ЛОВИШТИМА

 Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година за 
следећа ловишта:

1 Ловиште „Стара 
Моравица“ Површине 8.439,37 ха Општина Бачка 

Топола

2 Ловиште „Панонија 
1“ Површине 19.717,16 ха Општина  

Бачка Топола

3 Ловиште „Срндаћ 2“ Површине 3.359,53 ха Општина  
Бачка Топола

4 Ловиште „Пачир“ Површине 7.827,23 ха Општина  
Бачка Топола

5 Ловиште „Бачка“ Површине 15.750,59 ха Општина Бачки 
Петровац

6 Ловиште „Рибњак 
Свилојево“ Површине 385,53 ха Општина 

Апатин

7 Ловиште „Рибњак 
Златица- Јазово“ Површине 641,60 ха Општина Чока

8 Ловиште 
„Подунавље“ Површине 14.711,74 ха Општина Нови 

Сад

9 Ловиште „Срндаћ 1“ Површине 7.999,59 ха Општина Бачка 
Топола

10 Ловиште „Плавша“ Површине 6.778,27 ха Општина Бечеј

11 Ловиште „Панонија 
2“ Површине 12.462,96 ха Општина  

Бачка Топола

12 Ловиште „Надаљ“ Површине 3.636,98 ха Општина 
Србобран

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, I спрат канцеларија 43 или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву на јавни оглас са осталом 
потребном документацијом је 30 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 за газдовањем 
ловиштем–не отварати''.

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

07.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Даниел Петровић
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

144. Одлука о отварању Буџетског фонда за средства прене-
та од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводи-
не;

145. Решење о утврђивању Програма унапређења социјал-
не заштите у Аутономној Покрајини Војводини у 2012. 
години;

146. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа у Општини Бела Црква;

147. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи ос-
новних школа на територији општине Беочин;

148. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фон-
да «Европски послови» Аутономне Покрајине Војво-
дине за 2011. годину;

149. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Заво-
да за културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã 
al Românilor din Voivodina за 2011. годину;

150. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода 
за културу војвођанских Румуна-Institutul de Culturã al 
Românilor din Voivodina за 2012. годину;

151. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Румуна-Institutul de 
Culturã al Românilor din Voivodina за 2012. години;

152. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 

рада Канцеларије за инклузију Рома за 2012. годину;
153. Решење о давању сагласности на Финансијски план 

Канцеларије за инклузију Рома за 2012. годину;
154. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-

нова Управног одбора Опште болнице Суботица, Су-
ботица;

155. Решење о разрешењу и именовању председника и чла-
нова Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Су-
ботица;

156. Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда 
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима за 2012. годину;

157. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и ра-
сељеним лицима за 2012. годину;

158. Решење о давању сагласности на Програм рада Га-
ранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за 
2012. годину;

159. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине 
за 2012. годину;

160. Решење о давању сагласности на Правилник о измена-
ма и допунама Правилника о систематизацији радних 
места у Српском народном позоришту;

161. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода 
за културу Војводине за 2012.   годину;
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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

162. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу Војводине за 2012. годину.

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

163.Пословник Покрајинске изборне комисије.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

164. Решење о одобравању уџбеника Историја-додатак из 
националне историје Русина за осми разред основне 
школе на русинском језику; аутора др Јанка Рамача;

165. Решење о одобравању уџбеника Историја-додатак из 
националне историје Румуна за осми разред основне 
школе на румунском језику; аутора др Мирће Марана;

166. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа и студената у међуградском и међумесном са-
обраћају у Аутономној Покрајини Војводини за 2012. 
годину;

167. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у об-
ласти основног и средњег образовања у АП Војводини 
у 2012. години; 

168. Конкурс за финансирање/суфинансирање програма 
(пројеката) у области студентског стандарда-увођење, 
надоградња и одржавање HACCP и ISO система у сту-
дентским центрима у АП Војводини за 2012. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

169. Конкурс за суфинансирање, односно финансирање 
програма и пројеката у области социјалне политике у 
2012. години;

170. Конкурс за суфинансирање, односно финансирање 
програма и пројеката удружења грађана у области со-
цијалне политике и демографије у 2012. години.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

171. Конкурс за су/финансирање пројектних активности 
управљача у заштићеним подручјима АП Војводине у 
току 2012. године;

172. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализа-
цију пројектних активности удружења грађана са се-
диштем на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не у 2012. години, из области архитектуре, урбанизма 
и градитељства;

173. Конкурс за доделу бесповратних средстава за су/фи-
нансирање израде:

- планова генералне регулације за насељена места до 
30.000 становника,

- пројектно-техничке документације инфраструктурних 
објеката у локалним самоуправама са територије Ау-
тономне Покрајине Војводине;

- пројектно-техничке документације за објекте јавне на-
мене са територије Аутономне Покрајине Војводине, 

174. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реали-
зацију пројеката удружења грађана у области заштите 
животне средине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

175. Решење о установљавању ловишта „Надаљ“;
176. Решење о установљавању ловишта „Панонија 1“;
177. Решење о установљавању ловишта „Панонија 2“;
178. Решење о установљавању ловишта “Плавша“;
179. Решење о установљавању ловишта „Срндаћ 1“;
180. Решење о установљавању ловишта „Срндаћ 2“;
181. Решење о установљавању ловишта „Подунавље“;
182. Решење о установљавању ловишта “Рибњак Златица-

Јазово“;
183. Решење о установљавању ловишта „Рибњак Свилоје-

во“;
184. Решење о установљавању ловишта „Плавна“;
185. Решење о установљавању ловишта „Ковиљски рит“;
186. Решење о установљавању ловишта “Букински рит“;
187. Решење о установљавању ловишта „Врањак-Ка-

рађорђево“;
188. Решење о установљавању ловишта „Бачка“;
189. Решење о установљавању ловишта „Пачир“;
190. Решење о установљавању ловишта „Стара Морави-

ца“;
191. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима.
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