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ПОСЕБНИ ДЕО

584.

На основу члана 38. став 1. тачка 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о организовању Jавног предузећа за просторно и урбанис-
тичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводи-
не” Нови Сад („Службени лист АП Војводине”, број: 29/17, 46/17, 
45/18 и 40/19), те члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП 
Војводине”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, који 
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам 
Војводине” Нови Сад, на 15. седници одржаној 28. априла 2022. 
године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-12/2022 
Нови Сад, 18. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

585.  

На основу члана 32. тачка 9, те чл. 35. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), члана 28. става 2. Закона о култури („Служ-

бени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 
78/21), као и чланa 1. алинејa 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о преношењу оснивачких права над установама културе које је 
основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/10),

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и системати-
зацији послова у Архиву Војводине, који је донео директор Архи-
ва Војводине, 29. априла 2022. године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-302/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

586.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког за-

вода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj: 14/03), као и чл. 35. и 
36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја  2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода 
Војводине за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Педа-
гошког завода Војводине, на седници  одржанoј 24. фебруара 
2022. године. 
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II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-46/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

587.

На основу члана 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС», број: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - др. закон, 
95/18 - др. закон, 86/19 - др. закон, 157/20 - др. закон и 123/21 - др. 
закон), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Дарку Миланковићу, вршиоцу дужности подсекретара По-
крајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу, престаје рад на положају, 22. маја 
2022. године, подношењем писмене оставке. 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-48/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

588.

На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – 
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 
56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број: 
21/16, 95/18, 95/18 – др. закон, 113/17, 113/17 – др. закон, 86/19 – др. 
закон, 157/20 – др. закон и 123/21- др. закон), као и са чл. 35. и 36. 
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 Недељко Ковачевић, дипломирани економиста из Старе Пазо-
ве, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског 
секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу, на период од три месеца.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-50/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

589.

На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени глас-
ник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
9. став 2. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Ру-
сина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), као и члана 35. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Анамарији Ранковић, мастер инжењерки менаџмента 
у медијима, престаје дужност директорке Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
из Новог Сада, због истека мандата.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-303/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

590.

На основу члана 35. ст. 1. и 2. Закона о култури ( „Службени 
гласник РС”, број: 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 9. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Ру-
сина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11), члана 32. тачка 
12, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године, 
д о н е л а   ј е 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Саша Сабадош, мастер историчар, именује се за директора 
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу вой-
водянских Руснацох у Новом Саду, на период од четири године.

II

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

127 Број: 022-304/2022  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

591.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),

Покрајинска влада, на седници одржаној  18. маја 2022. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 У Управном одбору Дома здравља „Рума″, Рума, разрешавају 
се дужности: 
 

- председница:
- Татјана Перић, представница оснивача;

-  чланови:
1. Слободан Милосављевић, представник оснивача;
2. Драган Симић, представник оснивача;
3. Др Мирослав Милошевић, представник запослених;
4. Др Ђуро Војновић, представник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-8  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

592.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 
9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  18. маја  2022. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

У Управни одбор Дома здравља „Рума″, Рума, именују се:

- председницa:
-  Ивана Орловић Зличић, дипломирани правник, представ-

ница оснивача.

- чланови:
1. Милош Кулпинац, дипломирани економиста, пред-

ставник оснивача;
2. Др Емилија Освалд, докторка медицине, представница 

запослених.

 Председница и чланови Управног одбора  Дома здравља 
„Рума″, Рума,   именују се на период од четири године.
 

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-9  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

593.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. 
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  18. маја 2022. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 У Надзорном одбору Дома здравља „Рума″, Рума, разрешавају 
се дужности: 
 

- председник:
- Милош Кулпинац, представник оснивача;

-  члан:
-  др Љубиша Јездимировић, доктор стоматологије, представ-

ник запослених.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-10 
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

594.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj 25/2019), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној  18. маја 2022. године, 
донела  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

 У Надзорни одбор Дома здравља „Рума″, Рума, именују се:

- председница:
-  Драгана Кончар, дипломирани правник, представница ос-

нивача;
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- чланови:
1. Мирослав Сучевић, мастер правник, представник осни-

вача;
2. Др Љубиша Јездимировић, доктор стоматологије, спец. 

ортопедије вилице, представник запослених.

 Председница и чланови Надзорног одбора  Дома здравља 
„Рума″, Рума,  именују се на период од четири године.

II

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-16/2022-11  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

595.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 118/21 и 118-21 – др. закон), члана 9. ст. 
4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне по-
крајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 
2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 17 Управа за капитална улагања Аутономне 
покрајине Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Про-
грамска активност 1010 Подршка пројектима у области образо-
вања, ученичког и студенстског стандарда, функционална класи-
фикација 960 Помоћне услуге у образовању, извор финансирања 
01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класифи-
кација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, износ од 30.040.179,53 
динара (словима: тридесет милиона четрдесет хиљада једна 
стотина седамдесет девет динара и 53/100), због непланираних 
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. 
овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 30.040.179,53 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће 

се Гимназији „Исидора Секулић” у Новом Саду, а намењена су 
за реализацију пројекта „Надоградња објекта гимназије „Исидо-
ра Секулић” у Новом Саду . 

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу, на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано. 

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-73  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

596.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 
2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 06 Покрајинском секретаријату за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине – националне зајед-
нице, Програм 2003 Основно образовање, Програмска активност 
1006 Модернизација инфраструктуре основних школа, функцио-
нална класификација 910 Предшколско и основно образовање, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, и 
то на економској класификацији 463 Трансфери осталим ниво-
има власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 86.355,40 динара (словима: осамдесет шест 
хиљада три стотине педесет пет динара и 40/100), а због недо-
вољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава 
се за 86.355,40 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређен период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – нацио-
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налне заједнице, по основу употребе средстава текуће буџетске 
резерве, у износу и распореду према буџетским класификација-
ма из тачке 1. овог решења, усмериће се Школи за основно и 
средње образовање „Јелена Варјашки” Вршац, а намењено је за 
финансирање набавке линолеума за зборницу школе.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне заједнице и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или 
другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-74  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

597.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 И 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 18. маја 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 
2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 07 Покрајинском секретаријату за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама, Програм 
1202 Унапређење система заштите културног наслеђа, Про-
грамска активност 1034 Обнова и капитално опремање објеката 
културе у јавној својини у АП Војводини, функционална класи-
фикација 820 Услуге културе, извор финансирања 01 00 Општи 
приходи и примања буџета, и то на економској класификацији 
463 Трансфери осталим нивоима власти, односно 4632 Капитал-
ни трансфери осталим нивоима власти, износ од 20.365.631,89 
динара (словима: двадесет милиона три стотине шездесет пет 
хиљада шест стотина тридесет један динар и 89/100), а због не-
довољно планираних средстава на апропријацији за реализацију 
намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 20.365.631,89 динара, а периодично право потрошње – квота 
– увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, усмериће се Општини Житиште, за реализацију пројек-
та „Реконструкција и надоградња објекта Етнографског музеја 
у Торку”.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, ста-
раће се Покрајински секретаријат за културу, јавно информи-
сање и односе с верским заједницама и Покрајински секрета-
ријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног 
акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-75  
Нови Сад, 18. мај 2022. године   

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
   Игор Мировић

598.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КАПЕТАНСКИ РИТ“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Капетански рит“ установљено на територији општи-
не Кањижа, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-394/2011 од 24.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 23/11 и 26/12) даје се на газ-
довање Ловачком удружењу „Капетански рит“ из Кањиже и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Ловачко удружење „Капетански рит“ из 
Кањиже у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-200/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.
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599.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДВА БУНАРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Два бунара“ установљено на територији општине 
Ковачица, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-530/2011 од 13.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Ливаде“ из Ковачице и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Ливаде“ из Ковачице у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-206/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

600.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КОЧОВАТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Кочоват“ установљено на територији општине Нови 
Кнежевац, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-534/2011 од 24.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Кочоват“ из Банатског Аранђелова и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Кочоват“ из Банатског 
Аранђелова у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-208/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

601.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПИНТОВАТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Пинтоват“ установљено на територији општине 
Нови Кнежевац, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-535/2011 од 
24.12.2011. године („Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Ђала“ из Ђале и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Ђала“ из Ђале у складу 
са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-214/2022-07-1 
Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

602.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „РЕВЕНИЦА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Ревеница“ установљено на територији општине Нови 
Кнежевац, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
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водопривреду и шумарство, број 104-324-529/2011 од 13.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Српски Крстур“ из Српског Крстура и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Српски Крстур“ из Срп-
ског Крстура у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-202/2022-07-1
Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

603.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БРЗАВА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Брзава“ установљено на територији општине План-
диште, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-497/2011 од 24.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Брзава“ из Пландишта и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Брзава“ из Пландишта у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-210/2022-07-1
Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

604.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-

крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВУЧЈАК“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Вучјак“ установљено на територији општине Сечањ, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-512/2011 од 24.12.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Тамиш“ из Крајишника и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Тамиш“ из Крајишника у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Број: 104-324-155/2022-07-1
Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

605.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДУНАВ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Дунав“ установљено на територији општине Ста-
ра Пазова, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-537/2011 од 15.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Стара Пазова“ из Старе Пазове и то на период 
од 10 година.

II

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

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-153/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

606.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВЕЛИКИ РИТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Велики рит“ установљено на територији општине 
Чока, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-538/2011 од 15.12.2011. годи-
не („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање Ловач-
ком удружењу „Дропља“ из Чоке и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Дропља“ из Чоке у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-181/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

607.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бечејски салаши“ установљено на територији 
општине Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-532/2011 од 
13.12.2011. године („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Бечеј“ из Бечеја и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Бечеј“ из Бечеја у складу 
са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-192/2022-07
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

608.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВАРОШКИ РИТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Варошки рит“ установљено на територији Града 
Кикинде, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-531/2011 од 13.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 1/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Кикинда“ из Кикинде и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Кикинда“ из Кикинде у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-180/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

609.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТАМИШ – БРЗАВА“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Тамиш – Брзава“ установљено на територији општи-
не Сечањ, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-511/2011 од 24.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 23/11, 1/12 и 2/12) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Горњи Тамиш“ из Боке и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Горњи Тамиш“ из Боке у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-149/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

610.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ГОРЊИ РИТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Горњи рит“ установљено на територији општине 
Ада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-393/2011 од 25.10.2011. годи-
не („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловач-
ком удружењу „Ада“ из Аде и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Ада“ из Аде у складу са 
Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-198/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

611.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДОЊИ РИТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Доњи рит“ установљено на територији општине Ада, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-414/2011 од 25.10.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Панонија Мол“ из Мола и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Панонија Мол“ из Мола 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-211/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

612.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „РИБЊАК МОСТОНГА“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Рибњак Мостонга“ установљено на територији 
општине Бач, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-507/2011 од 24.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање 
„Рибњаци Мостонга“ д.о.о. из Бача и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, 
који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство и „Рибњаци Мостонга“ д.о.о. из Бача 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.
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III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-190/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

613.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТЕРЕМИЈА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Теремија“ установљено на територији Града Кикин-
де, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-483/2011 од 11.11.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Наково“ из Накова и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Наково“ из Накова у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-194/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

614.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ГЕЛИЈА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Гелија“ установљено на територији Града Кикинде, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-484/2011 од 11.11.2011. године 

(„Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Зец-Руско Село“ из Руског Села и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Зец-Руско Село“ из Рус-
ког Села у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-164/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

615.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КАРАУЛА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Караула“ установљено на територији Града Кикин-
де, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-485/2011 од 11.11.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Велебит-Банатско Велико Село“ из Банатског Вели-
ког Села и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Ловачко удружење „Велебит-Банатско 
Велико Село“ из Банатског Великог Села у складу са Законом о 
дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-195/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

616.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
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одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „МЕЛЕЋИН“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Мелећин“ установљено на територији Града Кикин-
де, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-486/2011 од 11.11.2011. године 
(„Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Фазан-Нови Козарци“ из Нових Козараца и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан-Нови Козарци“ из 
Нових Козараца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број:104-324-193/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

617.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СЕНЋАНСКИ САЛАШИ“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сенћански салаши“ установљено на територији 
општине Сента, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-397/2011 од 
25.10.2011. године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Сента“ из Сенте и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сента“ из Сенте у складу 
са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-234/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

618.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТУРИЈА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Турија“ установљено на територији општине Ср-
бобран, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-456/2011 од 31.10.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу  „Турија“ из Турије и то на период од 10 го-
дина.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Турија“ из Турије у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-212/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

619.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВИСОКА ГРЕДА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Висока греда“ установљено на територији Града 
Кикинде, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-396/2011 од 11.11.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Перјаница“ из Мокрина и то на период од 
10 година.
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II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Перјаница“ из Мокрина 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-218/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

620.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КРИВАЈА 1“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Криваја 1“ установљено на територији општине 
Мали Иђош, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-443/2011 од 25.10.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Криваја“ из Малог Иђоша и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Криваја“ из Малог Иђо-
ша у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-160/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

621.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КРИВАЈА 2“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Криваја 2“ установљено на територији општине 
Мали Иђош, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-444/2011 од 31.10.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Криваја“ из Малог Иђоша и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Криваја“ из Малог Иђо-
ша у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-161/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

622.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „АЛЕКСАНДРОВО“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Александрово“ установљено на територији општине 
Нова Црња, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-408/2011 од 25.10.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Александрово“ из Александрова и то на пе-
риод од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Александрово“ из Алек-
сандрова у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-148/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.



18. мај 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 22 - Страна 735

623.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. 
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КОШТАНАЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Коштанац“ установљено на територији општине 
Нова Црња, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-410/2011 од 31.10.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Нова Црња“ из Нове Црње и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Нова Црња“ из Нове 
Црње у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-171/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

624.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „НОВОКНЕЖЕВАЧКИ РИТОВИ“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Новокнежевачки ритови“ установљено на терито-
рији општине Нови Кнежевац, Решењем покрајинског секрета-
ра за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
409/2011 од 11.11.2011. године („Службени лист АПВ“ број 17/11) 
даје се на газдовање Ловачком удружењу „Емил Талијан“ из Но-
вог Кнежевца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Емил Талијан“ из Новог 
Кнежевца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-144/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

625.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КУРЈАЧИЦА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Курјачица“ установљено на територији општине 
Апатин, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-220/2012-05 од 15.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12, 26/12 и 1/21) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Курјачица“ из Апатина и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Курјачица“ из Апатина у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-170/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

626.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СОНТА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сонта“ установљено на територији општине Апатин, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-
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ду и шумарство, број 104-324-221/2012-05 од 15.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12, 26/12 и 1/21) даје се на газдо-
вање Ловачком удружењу „Ловачка организација Фазан Сонта“ 
из Сонте и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Ловачка организација 
Фазан Сонта“ из Сонте у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-189/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

627.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ГОЛА ДОБРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Гола Добра“ установљено на територији општине 
Бачка Паланка, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-244/2012-05 од 
16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Јужна Бачка-Деспотово-Пивни-
це-Параге и Товаришево“ из Пивница и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Ловачко удружење „Јужна Бачка-Дес-
потово-Пивнице-Параге и Товаришево“ из Пивница у складу са 
Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-150/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

628.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-

крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТАРА МОРАВИЦА“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Стара Моравица“ установљено на територији општи-
не Бачка Топола, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-130/2012-05 од 
26.01.2012. године („Службени лист АПВ“ број4/12) даје се на га-
здовање Ловачком удружењу „Фазан“ из Старе Моравице и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан“ из Старе Мора-
вице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-147/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

629.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПАЧИР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Пачир“ установљено на територији општине Бачка 
Топола, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-133/2012-05 од 26.01.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Фазан“ из Пачира и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан“ из Пачира у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-152/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

630.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПАНОНИЈА 2“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Панонија 2“ установљено на територији општине 
Бачка Топола, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-129/2012-05 од 
26.01.2012. године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на га-
здовање Ловачком удружењу „Панонија“ из Бачке Тополе и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Панонија“ из Бачке То-
поле у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-141/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

631.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРНДАЋ 2“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срндаћ 2“ установљено на територији општине Бач-
ка Топола, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-132/2012-05 од 26.01.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Ловачко друштво Срндаћ у Бачкој Тополи“ из 
Бачке Тополе и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Ловачко удружење „Ловачко друштво 
Срндаћ у Бачкој Тополи“ из Бачке Тополе у складу са Законом о 
дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-178/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

632.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПЛАВША“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Плавша“ установљено на територији општине Бечеј, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, број 104-324-136/2012-05 од 27.01.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Бачко Градиште“ из Бачког Градишта и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Бачко Градиште“ из Бач-
ког Градишта у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-213/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

633.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВРШАЧКА КУЛА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Вршачка кула“ установљено на територији Града 
Вршца, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-236/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Вршачка кула“ из Вршца и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Вршачка кула“ из Вршца 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-143/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

634.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БОЂАНСКИ РИТ“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бођански рит“ установљено на територији општине 
Бач, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-230/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Рит“ из Вајске и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Рит“ из Вајске у складу 
са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број104-324-182/2022-07-1: 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

635.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРНДАЋ 1“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срндаћ 1“ установљено на територији општине Бач-
ка Топола, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-135/2012-05 од 26.01.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Ловачко друштво Срндаћ у Бачкој Тополи“ из 
Бачке Тополе и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство и Ловачко удружење „Ловачко друштво 
Срндаћ у Бачкој Тополи“ из Бачке Тополе у складу са Законом о 
дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-177/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

636.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПАНОНИЈА 1“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Панонија 1“ установљено на територији општине 
Бачка Топола, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-131/2012-05 од 
26.01.2012. године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на га-
здовање Ловачком удружењу „Панонија“ из Бачке Тополе и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Панонија“ из Бачке То-
поле у складу са Законом о дивљачи и ловству.
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III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-142/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

637.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БАЧКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бачка“ установљено на територији општине Бачки  
Петровац, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-540/2011-05 од 13.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Петровец“ из Бачког Петровца и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Петровец“ из Бачког 
Петровца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-162/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

638.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЧОТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Чот“ установљено на територији општине Беочин, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-

ду и шумарство, број 104-324-260/2012-05 од 16.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Срндаћ-Беочин“ из Беочина и то на период од 10 го-
дина.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Срндаћ-Беочин“ из Бео-
чина у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-151/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

639.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ПОДУНАВЉЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Подунавље“ установљено на територији Града Но-
вог Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-541/2011-05 од 15.12.2011. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Подунавље“ из Футога и то на период од 
10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Подунавље“ из Футога у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-186/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

640.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
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одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЧИК“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Чик“ установљено на територији општине Бечеј, Ре-
шењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, број 104-324-498/2011 од 24.12.2011. године („Служ-
бени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање Ловачком удру-
жењу  „Чик“ из Бачког Петровог Села и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Чик“ из Бачког Петровог 
Села у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-209/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

641.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВРШАЧКИ РИТОВИ - РИБЊАК“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Вршачки ритови - рибњак“ установљено на те-
риторији Града Вршца, Решењем покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-445/2011 
од 31.10.2011. године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на 
газдовање Предузећу за рибарство „Вршачки ритови» д.о.о.“ из 
Вршца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Предузеће за рибарство „Вршачки ритови» 
д.о.о. из Вршца у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-158/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

642.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЛУПУС“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Лупус“ установљено на територији Града Вршца, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, број 104-324-239/2012-05 од 16.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Ловац“ из Вршца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Ловац“ из Вршца у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-163/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

643.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КОШАВА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Кошава“ установљено на територији Града Вршца, 
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, број 104-324-238/2012-05 од 16.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12 и 26/16) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Фазан-Вршац“ из Вршца и то на период од 10 
година.
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II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан-Вршац“ из Вршца 
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-203/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

644.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СОМБОР 2“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сомбор 2“ установљено на територији Града Сомбо-
ра, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-222/2012-05 од 15.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Сомбор“ из Сомбора и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сомбор“ из Сомбора у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-169/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

645.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЗАПАДНА БАЧКА“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Западна бачка“ установљено на територији Града 
Сомбора, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-226/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12 и 26/16) даје се на газ-
довање Ловачком удружењу „Западна Бачка“ из Сомбора и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Западна Бачка“ из Сом-
бора у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-166/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

646.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КРЧЕДИН“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Крчедин“ установљено на територији општине 
Инђија, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-248/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Крчедин“ из Крчедина и то на период од 10 
година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Крчедин“ из Крчедина у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-167/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

647.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ - СЕВЕР“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Велики бачки канал - север“ установљено на те-
риторији општине Кула, Решењем покрајинског секретара 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
227/2012-05 од 16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 
7/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Јаребица“ из Куле 
и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Јаребица“ из Куле у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-175/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

648.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. 
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СИВАЦ - ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сивац - југ“ установљено на територији општине 
Кула, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-231/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Сивац“ из Сивца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сивац“ из Сивца у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-174/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

649.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СВЕТИ НИКОЛА - НЕУЗИНА“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Свети Никола - Неузина“ установљено на територији 
општине Сечањ, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-411/2011 од 
31.10.2011. године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се на га-
здовање Пољопривредно рибарском предузећу «Свети Никола» 
д.о.о. из Сечња и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Пољопривредно рибарско предузеће «Свети 
Никола» д.о.о. из Сечња у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-157/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

650.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СОМБОР 1“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сомбор 1“ установљено на територији Града Сомбо-
ра, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство, број 104-324-242/2012-05 од 16.03.2012. године 
(„Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ловачком 
удружењу „Сомбор“ из Сомбора и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сомбор“ из Сомбора у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-168/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

651.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТЕЛЕЧКА ВИСОРАВАН“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Телечка висораван“ установљено на територији 
Града Сомбора, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-228/2012-05 од 
16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на га-
здовање Ловачком удружењу „Западна Бачка“ из Сомбора и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Западна Бачка“ из Сом-
бора у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-165/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

652.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СВЕТИ НИКОЛА - БАНАТСКА 
ДУБИЦА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Свети Никола - Банатска Дубица“ установљено на 
територији општине Сечањ, Решењем покрајинског секретара за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-412/2011 
од 31.10.2011. године („Службени лист АПВ“ број 17/11) даје се 
на газдовање Пољопривредно рибарском предузећу «Свети Ни-
кола» д.о.о. из Сечња и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Пољопривредно рибарско предузеће «Свети 
Никола» д.о.о. из Сечња у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-156/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

653.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „НАДАЉ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Надаљ“ установљено на територији општине Ср-
бобран, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-128/2012-05 од 26.01.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Надаљ“ из Надаља и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Надаљ“ из Надаља у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.
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III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-201/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

654.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „РИБЊАК ЗЛАТИЦА-ЈАЗОВО“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Рибњак Златица-Јазово“ установљено на територији 
општине Чока, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-143/2012-05 од 
31.01.2012. године („Службени лист АПВ“ број 4/12) даје се на га-
здовање предузећу „ДТД Рибарство“ д.о.о. из Бачког Јарка и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и предузеће „ДТД Рибарство“ д.о.о. из Бачког 
Јарка у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-154/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

655.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА 1 - ЈУГ“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Суботичка пешчара 1 - југ“ установљено на те-
риторији Града Суботице, Решењем покрајинског секретара 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
215/2012-05 од 16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 
7/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Суботичка пеш-
чара“ из Суботице и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Суботичка пешчара“ из 
Суботице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-159/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

656.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА 2 - 
СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Суботичка пешчара 2 - север“ установљено на те-
риторији Града Суботице, Решењем покрајинског секретара 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
214/2012-05 од 16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 
7/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Суботичка пеш-
чара“ из Суботице и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Суботичка пешчара“ из 
Суботице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-145/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

657.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
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крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА 3 - 
ИСТОК“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Суботичка пешчара 3 - исток“ установљено на те-
риторији Града Суботице, Решењем покрајинског секретара 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
216/2012-05 од 16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 
7/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Суботичка пеш-
чара“ из Суботице и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Суботичка пешчара“ из 
Суботице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-146/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

658.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СЛАНКАМЕН“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сланкамен“ установљено на територији општине 
Инђија, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-249/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Сланкаменац“ из Новог Сланкамена и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сланкаменац“ из Новог 
Сланкамена у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-188/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

659.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СИВАЦ - СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Сивац - север“ установљено на територији општине 
Кула, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство, број 104-324-219/2012-05 од 16.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на газдовање Ло-
вачком удружењу „Сивац“ из Сивца и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Сивац“ из Сивца у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-173/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

660.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ - ЈУГ“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Велики бачки канал - југ“ установљено на територији 
општине Кула, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-229/2012-05 од 
16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на 
газдовање Ловачком удружењу „Јаребица“ из Куле и то на период 
од 10 година.
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II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Јаребица“ из Куле у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-176/2022-07-1
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

661.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЛАЛИНСКЕ ЛИВАДЕ“ НА 
ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Лалинске ливаде“ установљено на територији 
општине Оџаци, Решењем покрајинског секретара за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство, број 104-324-247/2012-05 од 
16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на га-
здовање Ловачком удружењу „Мостонга“ из Оџака и то на период 
од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Ловачко удружење „Мостонга“ из Оџака у 
складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-228/2022-07-1 
 Нови Сад, 16.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

662.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став 
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10 
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. 
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „НЕРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Нера“ установљено на територији општине Бела 
Црква, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство, број 104-324-235/2012-05 од 26.03.2012. 
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање 
Удружењу „Ловачко друштво Бела Црква“ из Беле Цркве и то на 
период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће за-
кључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водоприв-
реду и шумарство и Удружење „Ловачко друштво Бела Црква“ из 
Беле Цркве у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне По-
крајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

 Број: 104-324-187/2022-07-1 
 Нови Сад, 17.05.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

663.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне покрајине Војводине”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 
29/17, 24/19 и 66/20) а у вези с чланом 125. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Србије”, број 24/11), д о 
н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИРОСЛАВА ЛА-
КИЋА, дипломираног економисте из Жабља на дужност вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад за општине Жа-
баљ и Тител „Солидарност‟ Жабаљ.

II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-296/2022
Нови Сад, 16. мај 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић



18. мај 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 22 - Страна 747

664

На основу члана 16, 24. и 41. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ”, број 37/2014, 
54/2014-други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021),  
и чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних сред-
става за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете 
број 143-401-1274/2021-02 од 23. марта 2021. године, који је донео 
покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Ау-
тономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2021 и 7/2022),

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад
Дана: 18. маја 2022. године

објављује

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ JAВНОГ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
 ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКAТА ШТЕДЉИВE РАСВЕТE

Број: 143-401-1700/2022-02

Члан 1.

У Јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве 
расвете, број 143-401-1700/2022-02, објављеним на сајту Секре-
таријата, дневном листу „Дневник“ 18. фебруара 2022. године и 
„Службеном листу АПВ“ број 9/2022, у алинеји „III Услови Кон-
курса“ тачки 1. речи „1. Укупан износ за расподелу средстава је 
44.000.000,00 динара (словима: четрдесетчетиримилионадина-
ра)“ мењају  се и гласе: „1. Укупан износ за расподелу средстава је 
49.000.000,00 динара (словима: четрдесетдеветмилионадинара)“

Члан 2.

У осталом делу Јавни конкурс остаје непромењен.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Огњен Бјелић

665.

На основу члана 43. став 1. тачка 5) Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 
88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21), Покрајинског акцио-
ног плана запошљавања у АП Војводини за  2022. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број 11/22) и члана 4. Правилника о додели сред-
става за финансирање стручне праксе у 2022. години („Службени 
лист АПВ“, број 12/22 и 16/22), Покрајински секретаријат за прив-
реду и туризам, дана 19.05.2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

144-401-5677/2022-03

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Активна мера запошљавања стручне праксе подразумева 

стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у стру-
ци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради стицања 
радног искуства у струци. 

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.
Стручна пракса спроводи се у складу са законом и Покрајин-

ским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2022. 
годину. 

II НАМЕНА СРЕДСТАВА
 Средства су намењена за финансирање стручне праксе сту-
дената који су у претходној календарској години дипломирали 
с просеком 9,50-10 на факултету са седиштем на територији АП 
Војводине, који се налази у саставу универзитета чије је седиште 
на територији АП Војводине, и који се налазе на евиденцији На-
ционалне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ).
 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) финансира меру стручне праксе у трајању 
од 12 месеци.
 

Студент који је у претходној календарској години дипломирао 
с просеком 9,50-10 на факултету са седиштем на територији АП 
Војводине, који се налази у саставу универзитета чије је седиштје 
седиште на територији АП Војводине (у даљем таксту: Ангажо-
вано лице), који се стручно оспособљава треба да испуњава сле-
деће услове:

• да има завршене основне академске студије у обиму од 
180 до 240 ЕСПБ или основне струковне студије у обиму 
од 180 ЕСПБ;

• да поседује доказ који издаје  факултет, а којим се по-
тврђује да је у претходној календарској години дипломи-
рао с просеком 9,50-10 и

• да се води као незапослено лице на евиденцији НСЗ.

Tоком трајања  стручне праксе Ангажованим лицима врши 
се: 

1. исплата средстава у укупном месечном износу од 60.000,00 
динара, на име новчане накнаде и трошкова превоза и 

2. обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и про-
фесионалне болести, у складу са законом. 

Средства су обезбеђена у буџету АП Војводине на разделу 16, 
позиција Програм 0803 – Активна политика запошљавања, про-
грамска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП 
Војводини, економска класификација 464 – дотације организа-
цијама обавезног социјалног осигурања, 4641 – текуће дотације 
организацијама обавезног социјалног осигурања, у укупном из-
носу од 19.824.000,00 динара.

III ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право учешћа у реализацији мере стручне праксе може оства-

рити послодавац који припада покрајинским органима и струч-
ним службама Покрајинске владе, као и јавним службама  чији је 
оснивач Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: Посло-
давац).

OGLASNI DEO
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Услови које треба да испуњава Послодавац су:
• да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање 

лица, односно има запосленог (ментора) који је најмање 
истог нивоа квалификације као и Ангажовано лице и

• да има техничке, просторне и друге капацитете за струч-
но оспособљавање лица, односно да радни простор, тех-
ничка средства и опрема по функционалности одговарају 
броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обез-
беди све услове у складу са прописима о безбедности и 
заштити на раду. 

Пре укључивања у меру, НСЗ врши проверу статуса  лица, 
односно да ли се лице налази на евиденцији незапослених 
лица НСЗ, а Секретаријат врши проверу испуњености ус-
лова из јавног позива за Ангажовано лице.

IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:

• попуњен образац захтева који се преузима са интернет 
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs  

• фотокопија решења подносиоца захтева, односно Посло-
давца о упису у надлежни регистар,

• кадровски капацитет за стручно оспособљавање лица – 
потврда о квалификацијама ментора.

Критеријуми за оцену поднетих захтева прописани су Правил-
ником о додели средстава за финансирање стручне праксе.

Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе реле-
вантне за одлучивање о захтеву подносиоца, односно Послода-
вца. 

Начин подношења захтева
Послодавац подноси захтев Секретаријату путем поште или на 

писарници покрајинских органа, на прописаном обрасцу који се 
може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs.  

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о спровођењу стручне праксе доноси Покрајински се-

кретар за привреду и туризам, у року oд 15 дана од дана истека 
рока за подношења захтева. 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Уговор о међусобним правима и обавезама (у даљем тексту: 

Уговор) закључују Секретаријат, НСЗ, Послодавац и Ангажовано 
лице. 

Рок за закључење Уговора је 15 дана од дана доношења одлуке.
У року од 8 дана од дана потписивања Уговора, Послодавац је 

дужан да закључи Уговор о стучном оспособљавању са Ангажо-
ваним лицем.

Датум почетка спровођења мере стручне праксе мора бити у 
току календарске године у којој је донета одлука. 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац је у обавези да:

• стручно оспособљава Ангажовано лице у дужини трајања 
уговорне обавезе;

• доставља Секретаријату извештаје о присутности лица 
на стручној пракси, у складу са уговором о стручном ос-
пособљавању;

• изда потврду о обављеној стручној пракси;
• омогући Секретаријату и НСЗ контролу реализације уго-

ворних обавеза и
• обавести Секретаријат и НСЗ о свим променама које су 

од значаја за реализацију Уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о мери стручне праксе могу се добити у Секре-

таријату на број телефона 0800 021 027 или 021/487 41 45, сваког 
радног дана од 09 до 14 часова.

Јавни позив је отворен до 27.05.2022. године.
 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Оглашавају се неважећим 
изгубљена документа , и то : 

Акош Кобрехел, Сента, Чука Золтан 25/а, 
оглашава неважећим сведочанство дело-
водни, бр X-C/10 издатог 26.06.2007 год. 
Од стране О.Ш. „Стеван Сремац“ издвојено 
одељење „Спомен“.

Ференц Кевечек, оглашава неважећим 
пловидбену дозволу бр. ST-737

Атила Коломпар, Богараш-Сента, Ади 
Ендреа 003, оглашава неважећим сведочан-
ство О.Ш. „Петефи Шандор“ деловни број: 
43/110 од 29.06.2020

Драгомир Крајиновић оглашава нева-
жећим диплому средње школе „Љубица 
Поповић“ издату у Сенти под бројем 572, 
школска година 1978/79

Ана Жилаљи оглашава неважећим ди-
плому средње школе „Јана Колара“ издата 
у Бачком Петровцу.

Јене Борош оглашава неважећим повид-
бену дозволу за чамац под регистрацио-
ним бројем  ST-1798, издата у Сенти.

Поповић Јована оглашава неважећим 
сведочанство за  I,II,III и IV разред и ди-
плому Гимназије „Исидоре Секулић“, из-
дата у Новом Саду.

Филип Бјелица оглашава неважећим 
сведочанство Гимназије „Јан Колар“ изда-
та 2014 године у Бачком Петровцу.

Берић Југослав оглашава неважећим 
сведочанство другог и трећег разреда ос-
новне школе „23 Октобар“ издата у Срем-
ским Карловцима.

Наталија Давидовац оглашава нева-
жећим диплому средње школе Гимназије 
„Исидоре Секулић“ издата у Новом Саду.

Данијела Штајфер оглашава неважећим 
диплому средње школе „Јан Колар“ издате 
2013 године у Бачком Петровцу.

Немаља Појужина оглашава неважећим 
диплому гимназије „Јан Колар“ издата у 
Бачком Петровцу.

Драган Јарић оглашава неважећим ди-
плому среднје школе „МШЦ Тито“ смер 
глодач, издата у Новом Саду.

Тот Пирошка оглашава неважећим све-
доћанство основне школе „Иво Андрића“ 
издата у Будосави. 

Тот Пирошка оглашава неважећим рад-
ну кљижицу издату у Новом Саду.

Светослава Чајнова оглашава нева-
жећим диплому средње школе Гимназије 
„Јан Колар“ издата у Бачком Петровцу.

Марија Ђуровка оглашава неважећим 
диплому Гимназије „Јан Колар издата у 
Бачком Петровцу.



18. мај 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 22 - Страна 749

Сабади Шандор оглашава неважећим 
дозволу за управљање моторним плови-
лом/чамач, под бројем  ST 3676 издата у 
Сенти.

Срђан Јаблановић оглашава неважећим 
међународну дозволу за управљање 
моторним пловилом/чамац под бројем 
ST 685/18, издата у Сенти.

Иштван Чорба, Сента, Охридска 48, 
оглашава неважећим изгубљено потврду 
о испитавању уређаја и опреме за погон 
возила на ТНГ бр. 001201-19К одштампа-
но дана 17.01.2019 на обрасцу серијски бр. 
0458895

Иштван Чорба, Сента, Охридска 48, 
оглашава изгубљено уверење испити-
вању возила број 015817-13 одштампано 
дана 14.11.2013 на обрасцу серијски број 
0017748

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

584. Решење о давању сагласности на ценовник услуга 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко пла-
нирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војво-
дине” Нови Сад 

585. Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Архиву 
Војводине, Нови Сад 

586. Решење о давању сагласности на Завршни рачун 
Педагошког завода Војводине за 2021. годину 

587. Решење о престанку рада на положају вршиоца 
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу

588. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

589. Решење о престанку дужности директора Завода за 
културу војвођанских Русина у Новом Саду

590. Решење о именовању директора Завода за културу 
војвођанских Русина у Новом Саду 

591. Решење о разрешењу председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља „Рума“ Рума 

592. Решење о именовању председника и чланова Уп-
равног одбора Дома здравља „Рума“ Рума 

593. Решење о разрешењу председника и члана Надзор-
ног одбора Дома здравља „Рума“ Рума 

594. Решење о именовању председника и чланова Над-
зорног одбора Дома здравља „Рума“ Рума 

595. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-73/2022-73       

596. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве, број: 401-73/2022-74 

597. Решење о употреби средстава текуће буџетске ре-
зерве број: 401-73/2022-75 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

598. Решење о давању ловишта „Капетански рит“ на га-
здовање

599. Решење о давању ловишта „Два бунара“ на газдо-
вање

600. Решење о давању ловишта „Кочоват“ на газдовање
601. Решење о давању ловишта „Пинтоват“ на газдовање
602. Решење о давању ловишта „Ревеница“ на газдовање
603. Решење о давању ловишта „Брзава“ на газдовање
604. Решење о давању ловишта „Вучјак“ на газдовање
605. Решење о давању ловишта „Дунав“ на газдовање
606. Решење о давању ловишта „Велики рит“ на газдо-

вање
607. Решење о давању ловишта „Бечејски салаши“ на га-

здовање
608. Решење о давању ловишта „Варошки рит“ на газдо-

вање
609. Решење о давању ловишта „Тамиш-Брзава“ на газ-

довање
610. Решење о давању ловишта „Горњи рит“ на газдо-

вање
611. Решење о давању ловишта „Доњи рит“ на газдовање
612. Решење о давању ловишта „Рибњак Мостонга“ на 

газдовање
613. Решење о давању ловишта „Теремија“ на газдовање
614. Решење о давању ловишта „Гелија“ на газдовање
615. Решење о давању ловишта „Караула“ на газдовање
616. Решење о давању ловишта „Мелећин“ на газдовање
617. Решење о давању ловишта „Сенћански салаши“ на 

газдовање
618. Решење о давању ловишта „Турија“ на газдовање
619. Решење о давању ловишта „Висока греда“ на газдо-

вање
620. Решење о давању ловишта „Криваја 1“ на газдовање
621. Решење о давању ловишта „Криваја 2“ на газдовање
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622. Решење о давању ловишта „Александрово“ на газ-
довање

623. Решење о давању ловишта „Коштанац“ на газдовање
624. Решење о давању ловишта „Новокнежевачки рито-

ви“ на газдовање
625. Решење о давању ловишта „Курјачица“ на газдовање
626. Решење о давању ловишта „Сонта“ на газдовање
627. Решење о давању ловишта „Гола Добра“ на газдо-

вање
628. Решење о давању ловишта „Стара Моравица“ на га-

здовање
629. Решење о давању ловишта „Пачир“ на газдовање
630. Решење о давању ловишта „Панонија 2“ на газдо-

вање
631. Решење о давању ловишта „Срндаћ 2“ на газдовање
632. Решење о давању ловишта „Плавша“ на газдовање
633. Решење о давању ловишта „Вршачка кула“ на газ-

довање
634. Решење о давању ловишта „Бођански рит“ на газдо-

вање
635. Решење о давању ловишта „Срндаћ 1“ на газдовање
636. Решење о давању ловишта „Панонија 1“ на газдо-

вање
637. Решење о давању ловишта „Бачка“ на газдовање
638. Решење о давању ловишта „Чот“ на газдовање
639. Решење о давању ловишта „Подунавље“ на газдо-

вање
640. Решење о давању ловишта „Чик“ на газдовање
641. Решење о давању ловишта „Вршачки рито-

ви-рибњак“ на газдовање
642. Решење о давању ловишта „Лупус“ на газдовање
643. Решење о давању ловишта „Кошава“ на газдовање
644. Решење о давању ловишта „Сомбор 2“ на газдовање
645. Решење о давању ловишта „Западна Бачка“ на газ-

довање
646. Решење о давању ловишта „Крчедин“ на газдовање
647. Решење о давању ловишта „Велики бачки канал-се-

вер“ на газдовање
648. Решење о давању ловишта „Сивац-југ“ на газдовање
649. Решење о давању ловишта „Свети Никола-Неузина“ 

на газдовање
650. Решење о давању ловишта „Сомбор 1“ на газдовање
651. Решење о давању ловишта „Телечка висораван“ на 

газдовање
652. Решење о давању ловишта „Свети Никола-Банатска 

Дубица“ на газдовање

653. Решење о давању ловишта „Надаљ“ на газдовање
654. Решење о давању ловишта „Рибњак Златица-Јазово“ 

на газдовање
655. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 

1-југ“ на газдовање
656. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 

2-север“ на газдовање
657. Решење о давању ловишта „Суботичка пешчара 

3-исток“ на газдовање
658. Решење о давању ловишта „Сланкамен“ на газдо-

вање
659. Решење о давању ловишта „Сивац-север“ на газдо-

вање
660. Решење о давању ловишта „Велики бачки канал-југ“ 

на газдовање
661. Решење о давању ловишта „Лалинске ливаде“ на 

газдовање
662. Решење о давању ловишта „Нера“ на газдовање

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

663. Решење о давању сагласности за именовање вршио-
ца дужности директора Центра за социјални рад за 
општине Тител и Жабаљ „Солидарност“ Жабаљ

 ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

664. Одлука о измени Јавног конкурс за доделу 
бесповратних подстицајних средстава за суфинан-
сирање реализације пројеката штедљиве расвете;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

665. Јавни позив за финансирање стручне праксе.

 МАЛИ ОГЛАСИ – оглашавање докумената неважећим  
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