„Службени лист АПВ“ излази по
потреби, на шест језика: српском,
мађарском, словачком, румунском,
русинском и хрватском.
– Рукописи се не враћају: –
Огласи по тарифи

Нови Сад
25. јануар 2012.
Број 1

1.
На основу члана 34. алинеја 11. и члана 35. став 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број: 17/09),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24.јануара 2012. године, донела је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ
СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Покрајинској скупштинској одлуци о избору посланика у
Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број: 12/04, 20/08, 05/09, 18/09 - промена назива акта и
23/2010) у члану 21. став 5. мења се и гласи:
„Када се истовремено одржавају и избори за народне посланике Народне скупштине или избори за одборнике у скупштину
општине односно града, послове бирачких одбора на спровођењу
избора за посланике у Скупштину могу да обављају одбори образовани за изборе за народне посланике Народне скупштине или
изборе за одборнике у скупштину општине односно града, уколико се то одреди актом Покрајинске изборне комисије.“
Члан 2.
У члану 55. став 3. мења се и гласи:
„На изборној листи од свака три кандидата по редоследу на
листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе)
мора бити најмање по један кандидат који је припадник мање заступљеног пола на листи. “
Члан 3.
Члан 76. мења се и гласи:
„Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се
кандидатима с те листе, у складу са одредбама ове одлуке.
Покрајинска изборна комисија ће најкасније у року од десет
дана од дана утврђивања резултата избора све добијене мандате
са изборне листе доделити кандидатима по редоследу на изборној
листи, почев од првог кандидата са листе.
Покрајинска изборна комисија издаје посланику уверење да је
изабран.
Кандидат коме је додељен мандат, у складу са одредбама става
2. овог члана, може пре верификације мандата да поднесе изјаву о
неприхватању мандата Покрајинској изборној комисији. Изјава о
неприхватању мандата мора бити оверена у органу надлежном за
оверу потписа и поднета лично у року од три дана од дана овере.
У случају из става 4. овог члана, Покрајинска изборна комисија
мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат посланика.
У случају из става 4. овог члана, уколико је изјаву о неприхватању дао кандидат с коалиционе изборне листе, Покрајинска

Година LXVIII

Годишња претплата 6.300 динара
- Рок за рекламације 15 дана.
- Редакција и администрација:
Нови Сад, Војводе Мишића 1.
YU ISSN 0353-8427
COBISS.SR-ID 17426178
Email: sl.listapv@magyarszo.com

изборна комисија мандат додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није био додељен мандат, а који је припадник исте политичке странке. Уколико таквог нема, мандат се
додељује првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне
листе коме није био додељен мандат посланика.“
Члан 4.
Члан 78. мења се и гласи:
„У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека
времена на које је изабран престане мандат, он се додељује новом
посланику, на начин утврђен овим чланом.
У складу са одредбама ове одлуке, кад посланику пре истека
времена на које је изабран престане мандат, он се додељује првом
следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен
мандат посланика.
Кад посланику који је изабран са коалиционе изборне листе
пре истека времена на које је изабран престане мандат, он се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није
био додељен мандат, а који је припадник исте политичке странке.
Уколико таквог нема, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте коалиционе изборне листе коме није био додељен
мандат посланика.
Кандидату коме је био додељен мандат посланика, а коме је
мандат престао због преузимања функције члана Покрајинске
владе, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине под
условима:
- да је кандидату престала функција члана Покрајинске владе;
- да постоји упражњено посланичко место које припада истој
изборној листи;
- да је Покрајинској изборној комисији кандидат поднео захтев
за доделу мандата посланика.
Кад посланику престане мандат пре истека времена на које је
изабран у случајевима из става 1. овог члана, а на изборној листи
с које је посланик био изабран нема кандидата за које подносилац
изборне листе није добио мандат, он припада подносиоцу изборне листе који има следећи највећи количник, а за њега није добио
мандат.
Мандат новог посланика траје до истека мандата посланика
коме је престао мандат.
У случајевима из ст. 2, 3. и 5. овог члана, пре утврђивања мандата, од кандидата се прибавља писмена сагласност да прихвата
мандат.“
Члан 5.
У члану 80. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Посланик лично подноси оставку, оверену у органу надлежном за оверу потписа, председнику Скупштине, у року од три
дана од дана овере.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 6.
Овлашћује се Одбор за прописе да утврди пречишћен текст
Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине.

Страна  - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број:013-4/04
Нови Сад, 24.јануар 2012.године
Потпредседник
Скупштине АП Војводине,
Бранимир Митровић,с.р.

2.
На основу члана 34. алинејa 2. и 17. и члана 29. тачка 9. алинеја 9. Статута Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист
АПВ”, број 17/09), у вези са чланом 30. став 2. Закона о спорту
(‘’Службени гласник РС’’, број 24/2011),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24.јануара 2012. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ
Члан 1.
Назив Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт “Одлука о оснивању Покрајинског завода за спорт” (“Сл. лист АПВ”,
бр. 10/02) мења се и гласи “Покрајинска скупштинска одлука о
оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта”.
Члан 2.
У чл. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16, 18., 19.,
20. и 21., речи ‘’Покрајински завод за спорт’’ замењују се речима
‘’Покрајински завод за спорт и медицину спорта’’ у одговарајућем
падежу.
Члан 3.
У чл. 10., 12., 13., 14., 15., 16, 17., 18. и 21., речи ‘’Извршно веће
АП Војводине’’ замењују се речима ‘’Влада АП Војводине” у одговарајућем падежу.

давницама;
4762 - трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама;
5510 - хотели и сличан смештај;
5520 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
5530 - делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
5621 - кетеринг;
5629 - остале услуге припремања и послуживања хране;
5811 - издавање књига;
5814 - издавање часописа и периодичних издања;
5819 - остала издавачка делатност;
6203 - управљање рачунарском опремом;
6311 - обрада података, хостинг и слично;
6399 - информационе услужне делатности на другом месту непоменуте;
7021 - делатност комуникација и односа с јавношћу;
7022 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем;
7311 - делатност рекламних агенција;
7312 - медијско представљање;
7733 - изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме /укључујући рачунаре/;
7739 - изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара;
8292 - услуге паковања;
8551 - спортско и рекреативно образовање;
8559 - остало образовање;
8560 - помоћне образовне делатности;
9313 - делатност фитнес клубова;
9319 - остале спортске активности;
9329 - остале забавне и рекреативне делатности.
Покрајински завод за спорт и медицину спорта може у складу
са статутом обављати и друге делатности, уз сагласност Владе
АП Војводине.’’
Члан 7.
Од ступања на снагу ове Одлуке, расходи и издаци планирани
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011.
годину (“Службени лист АПВ”, број 23/10) у оквиру раздела
18 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину, глава 1
- Покрајински завод за спорт, извршаваће се у оквиру раздела
18 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину, глава 1 Покрајински завод за спорт и медицину спорта.
Члан 8.

Члан 4.
У члану 7. став 1. тачка 11., бришу се речи “у Југославији и
другим земљама”.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу АП Војводине”.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Члан 5.
У члану 7. став 1., после тачке 19. додају се тачке 20. до 23., које
гласе:
„20) посредовање у продаји разноврсних производа;
21) трговина на велико и трговина на мало;
22) услуге смештаја и исхране;
23) административне и помоћне услужне делатности;”
Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
„Покрајински завод за спорт и медицину спорта региструје се
за обављање следећих делатности:
4619 - посредовање у продаји разноврсних производа;
4711 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
претежно храном, пићем и дуваном;
4761 - трговина на мало књигама у специјализованим про-

25. јануар 2012..

01 Број: 021-2/02
Нови Сад, 24.јануар 2012. године

Потпредседник
Скупштине АП Војводине,
Бранимир Митровић,с.р.

3.
На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 12/04, 20/08, 5/09, 18/2009-промена
назива акта и 23/2010),
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној
24. јануара 2012. године, донела је

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
У Одлуци о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика („Службени лист АПВ“, број
21/08, 24/08, 3/10 и 23/11), у одељку I врше се следеће измене:
1. У алинеји 4 именује се :
- за члана Зоран Трбук, дипломирани правник из Новог Сада,
уместо Александра Пиље, а
- за заменика Александра Гојковић, дипломирана правница из
Новог Сада, уместо Зорана Трбука;
2 У алинеји 10 именује се:
- за члана Светлана Ђаковић, дипломирани правник из Петроварадина, уместо Светлане Селаковић, а
- за заменика Даница Вигњевић, дипломирани правник из Футога, уместо Стевана Радуновића.

Број 1 - Страна 
Члан 2.

У члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Овлашћења директног задужења се дају као вишекратна и
могу се применити уколико уплата није извршена на дан валуте
доспећа.“.
Члан 3.
Oва Покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 422-3/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник Владе
АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић, с.р.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
01 Број: 013-7/08
Нови Сад, 24. јануар 2012.године
Потпредседник
Скупштине АП Војводине,
Бранимир Митровић,с.р.

4.
На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број
4/10), а у вези са чл. 3, 4, 5. и 6. Покрајинске уредбе о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга)
за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АПВ“, број: 19/10, 6/11, 19/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а је
ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ
О ДАВАЊУ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОВЛАШЋЕЊА ДИРЕКТНОГ ЗАДУЖЕЊА ЗА НАПЛАТУ
СА РАЧУНА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОТПЛАТЕ ДУГА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ФУНКЦИЈИ
ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
У Покрајинској уредби о давању Фонду за развој Републике
Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна
извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства
обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања
грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист
АПВ“, број 20/10), у члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Благовремени пренос финансијских средстава подразумева
уплату ануитета на рачун Фонда за развој Републике Србије, у
складу са утврђеним валутама доспећа.“.

5.
На основу члана 30. став 1. тачка 19. и чл. 33. и 35. став 1.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10), а у вези са чл.
36. став 1. тачка 9. Закона о утврђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА
РЕГРЕСИРАЊA ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
И СТУДЕНАТА У МЕЂУГРАДСКОМ И
МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о условима регресирања превоза ученика средњих
школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП
Војводини („Службени лист АПВ“, број: 2/10 и 14/11), у члану 4.
тачка 2) речи: ‘’Републичке фондације’’, замењују се речима: ‘’Републичког фонда’’.
Члан 2.
У члану 5. став 1. тачка 2. мења се и гласи: „степен развијености
општине или града у Аутономној Покрајини Војводини, утврђен
актом Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Ако акт из става 1. није донет, примењује се акт Владе Републике Србије.’’
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 451-3/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

Страна  - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

6.
На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/2010), а у вези са чланом 29. став
5. и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
11. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

акта и 9/11) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлукe о Влади Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број
4/10), а у вези са чланом 39. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број: 4/10 и 4/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
11. јануара 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа
на територији Града Зрењанина, коју је донела Скупштина Града
Зрењанина, на седници одржаној 27. октобра 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-6/2012
Нови Сад, 11. јануара 2012. године

25. јануар 2012..

I
БИЉАНА ЈУРИБАШИЋ, поставља се за помоћника покрајинског секретара за науку и технолошки развој, на период од четири
године.
II
Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 02-2/2012
Нови Сад, 11. јануар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

9.

7.
На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe
(„Службени лист АПВ“, број: 4/10), члана 14. став 1. тачка 1. и
члана 16. став 2. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк
Палић“, Палић од 30. априла 2008. године,
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
11. јануара 2012. године, д о н е л а је

На основу члана 1. 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) и члана 30. тачка
13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број
4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
11. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШНОГ МУЗЕЈА
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ

Даје се сагласност на Програм о измени и допуни Програма
пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2011. годину,
који је донела Скупштина Друштва, на 12. седници одржаној
02.12.2011. године.

ЗОРАН МАКСИМОВИЋ р а з р е ш а в а се дужности директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду.

II

II

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

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-51/2011
Нови Сад, 11. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

I

Број: 022-7/2012
Нови Сад, 11. јануар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

8.

10.

На основу члана 35. став 2. и члана 62. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинским службеницима (“Службени
лист АПВ”, број: 9/09 - пречишћен текст, 18/09 - промена назива

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Војводине («Службени лист АПВ», број 18/10) и члана 30. тачка
13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број
4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
11. јануара 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШНОГ МУЗЕЈА
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
I
ЗОРАН МАКСИМОВИЋ и м е н у ј е се за директора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду.
II

Број 1 - Страна 
РЕШЕЊЕ
I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа на територији Општине Рума, коју је донела Скупштина општине Рума, на седници одржаној 25. новембра 2011. године
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-19/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Ово решење објавиће се у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-8/2012
Нови Сад, 11. јануар 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

11.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

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

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

Даје се сагласност на Годишњи програм рада Фонда „Европски
послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је
усвојио Управни одбор, на седници одржаној 28. децембра 2011.
године.

РЕШЕЊЕ

II

I

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

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Одлуку о мрежи основних школа
са седиштем на територији Општине Пландиште, коју је донела
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 17. новембра 2011. године.
II

I

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 025-4/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-18/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

12.
На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5.
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

14.
На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и чл. 33. и
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, који је
усвојио Управни одбор, на 11. седници одржаној 28. 12. 2011. године.

Страна  - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

25. јануар 2012..

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-13/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Број: 025-5/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

17.

15.
На основу члана 13. тачка 12. Одлуке о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист
АПВ“, број 10/02) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
«Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2012. годину, који
је донео Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад, на XVII седници одржаној 29. децембра 2011.
године.

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине («Службени лист АПВ», број: 18/02 и 4/08) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације
Војводине за 2012. годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 1. седници одржаној 28. децембра
2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-1/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-3/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

16.

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

18.
На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине («Службени лист АПВ», број: 18/02 и 4/08) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion
– VIP» («Службени лист АПВ«, број 14/04) и чл. 33. и 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

I
Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке организације Војводине за 2012. годину, који је донео Управни одбор
Туристичке организације Војводине, на 1. седници одржаној 28.
децембра 2011. године.
II

РЕШЕЊЕ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм рада Фонда за подршку
инвестиција у Војводини «Vojvodina Investment Promotion – VIP»
за 2012. годину, Дел. број: 2198 од 28. 12. 2011. године, који је донео Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини
«Vojvodina Investment Promotion – VIP», на 49. седници одржаној
28. 12. 2011. године.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-1/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

19.

Број 1 - Страна 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

На основу члана 14. Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине («Службени лист АПВ», број: 18/02 и 4/08) и чл.
33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Програм туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2012.
годину, који је донео Управни одбор Туристичке организације
Војводине, на 1. седници одржаној 28. децембра 2011. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-2/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

20.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
18. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Едукативног центра
за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за
2012. годину, број: 7/2011-02 од 09. 01. 2012. године, који је усвојио
Управни одбор Едукативног центра за обуку у професионалним
и радним вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 09. 01. 2012.
године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 402-18/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

22.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ«, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм рада Информативног
центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2012.
годину, број: I-УО-01/2012 од 13.01.2012. године, који је усвојио
Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на 14. редовној седници одржаној 13. 01.
2012. године.

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм рада Едукативног центра
за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за
2012. годину, број: 8/2011-02 од 09. 01. 2012. године, који је донео
Управни одбор Едукативног центра за обуку у професионалним
и радним вештинама, Нови Сад, на седници одржаној 09. 01. 2012.
године.

II

II

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-6/2012
Нови Сад, 18. јануара 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.

21.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног
центра за обуку у професионалним и радним вештинама, Нови
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и 35. став
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10),

Број: 023-5/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

23.
На основу члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију («Службени лист
АПВ«, број 14/09) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени
лист АПВ«, број 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а ј е

Страна  - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ
I

Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Финансијски план Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију
за 2012. годину, број: I-УО-01/2012 од 13. 01. 2012. године, који је
усвојио Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на 14. редовној седници, одржаној
13.01. 2012. године.

25. јануар 2012..

рургије, разрешава се дужности члана Управног одбора Опште
болнице Кикинда, Кикинда, на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-00339/2009 од
22. јуна 2009. године, на лични захтев.
II
Др БОЈАН МАРКОВИЋ, доктор медицине, специјалиста оториноларингологије, из Кикинде, именује се за члана Управног
одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда, из реда запослених.

II

III

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

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 023-6/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

24.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-41/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

26.

На основу члана 9. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („ Службени
лист АПВ“, број 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe („Службени
лист АПВ“, број: 4/10),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

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

Даје се сагласност на Програм заштите природних добара
Покрајинског завода за заштиту природе за 2012. годину, који је
донео Управни одбор Покрајинског завода за заштиту природе, на
седници одржаној 12.12.2011. године.

РЕШЕЊE
I

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

ВОЈКАН ИЛИЋ, економиста из Црвенке, разрешава се дужности председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, на коју је именован Решењем
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 02200342/2009 од 22. јуна 2009. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

II

II

Број: 023-13/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

Др САША ВЛАХОВИЋ, доктор медицине, Дом здравља Кула,
из Крушчића, именује се за председника Надзорног одбора
Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, као
представник оснивача.
III

25.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању
Опште болнице Кикинда, Кикинда, услед поделе поделе Здравственог центра „Коста Средојев Шљука“ Кикинда („Службени
лист АПВ“, број: 2/08, 8/08 и 21/10) и на основу члана 35. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10),
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Др ГОЈКО ЉУБОЈА, доктор медицине, специјалиста опште хи-

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-42/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

27.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10,
99/10 и 57/11), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о оснивању

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 1 - Страна 

Завода за јавно здравље Суботица („Службени лист АПВ“, број
11/06) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист
АПВ“, број 4/10),
Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној
25. јануара 2012. године, д о н е л а је

- у четвртак, 31. маја 2012. године, и има 89 наставних дана за
ученике IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих
средњих стручних школа
- у четвртак, 21. јуна 2012. године и има 104 наставних дана,
за ученике I, II и III разреда гимназије и ученике I и II разреда
трогодишњих средњих стручних школа.»
Члан 2.

РЕШЕЊE

У члану 3. став 2. број «53» замењује се бројем «52».
У члану 3. став 3. мења се и гласи:
„Четврти квартал има 52 наставна дана за ученике I, II и III
разреда гимназије и
ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа,
37 наставних дана за ученике III и IV разреда четворогодишњих
стручних школа и 32 наставна дана
за ученике IV разреда гимназије.»

I
МИРОСЛАВ ЕВЕТОВИЋ, гравер из Суботице, разрешава се
дужности члана Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица, на коју је именован Решењем Извршног већа Аутономне
Покрајине Војводине, број: 022-00402/2009 од 22. јуна 2009. године.
II

Члан 3.

ДРАГАН МРДАЉ, дипломирани економиста, Радио Суботица,
из Суботице, именује се за члана Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица, као представник оснивача.

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

У члану 6. став 5. мења се и гласи:
«За ученике IV разреда гимназије летњи распуст почиње у
петак 25. маја 2012. године. За ученике IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа
летњи распуст почиње у петак, 1. јуна 2012. године. За ученике I,
II и III разреда гимназије и ученике I и II разреда трогодишњих
средњих стручних школа летњи распуст почиње у петак, 22. јуна,
а завршава се у петак, 31. августа 2012. године.»

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Члан 4.

III

Број: 022-43/2012
Нови Сад, 25. јануара 2012. године

Потпредседник
Владе АП Војводине
мр сци. др Томислав Стантић,с.р.

28.
На основу члана 88. став 5., а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гласник РС’’, број: 72/09 и 52/11) и члана 21. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВојводине”, број 4/10 и 4/11),
покрајински секретар за образовање, управу и националне
заједнице доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Правилнику о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину («Службени лист АПВ», број: 9/11) у члану
2. став 3. мења се и гласи:
„Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара и завршава се:
- у четвртак, 24. маја 2012. године и има 84 наставна дана за
ученике IV разреда гимназије

Члан 8. мења се и гласи:
„У школи се празнују државни и верски празници у складу са
законом.
У школи се обележава:
- Дан просветних радника, који пада у уторак, 8. новембра 2011.
године, као радни и наставни дан;
- Свети Сава-Дан духовности, који пада у петак 27. јануар 2012.
године, као радни и ненаставни дан;
- Сретење-Дан државности Србије, који пада у среду и четвртак
15. и 16. фебруара 2012. године, као нерадни и ненаставни дан;
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, који пада у недељу, 22. априла
2012. године као радни и наставни дан;
- Празник рада, који пада у уторак и среду 1. и 2. маја 2012.
године као нерадни и ненаставни дан;
- Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2012. године, као радни
и наставни дан;
- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак 28.
јуна 2012. године као радни и наставни дан.“
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу АПВ”, а у складу са чланом 53. став 2.
Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, број: 79/05,
101/07 и 95/10), биће објављен и у ‘’Службеном гласнику РС’’.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице
Број: 106-611-16/2011-01
У Новом Саду, 18.01.2012. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)

Страна 10 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

25. јануар 2012..

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 104 наставна дана)
(од 16. јануара до 20. јуна)
3. КВАРТАЛ
(52 наставна дана)
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(52 наставна дана)
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Легенда:
Школски распуст, нерадни и ненаставни дани
* Празник-наставни дан
Први и последњи дан школе
** Празник- ненаставни дан
Наставни дани
29.

Члан 4.

На основу члана 88. став 5., а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гласник РС’’, број: 72/09 и 52/11) и члана 21. и 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВојводине”, број 4/10 и 4/11), покрајински секретар за образовање,
управу и националне заједнице доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину («Службени лист АПВ», број: 9/11) у члану
2. став 3. мења се и гласи:
„Друго полугодиште почиње у понедељак 16. јануара и завршава се:
- у четвртак, 14. јуна 2012. године, за ученике 1 до 7. разреда и
има 99 наставних дана
- у четвртак, 31. маја 2012. године, за ученике VIII разреда и
има 89 наставних дана“
Члан 2.
У члану 3. став 4. број ″53″ замењује се бројем ″52″.
У члану 3. став 5. број «46» замењује се бројем «47», а број «36»
замењује се бројем «37».
Члан 3.
У члану 6. став 5. мења се и гласи:
″За ученике од I-VII разреда, летњи распуст почиње у петак, 15.
јуна, а завршава се у петак, 31. августа 2012. године. За ученике
VIII разреда летњи распуст почиње у петак, 1. јуна 2012. а завршава се у петак 31. августа.“

Члан 8. мења се и гласи:
„У школи се празнују државни и верски празници у складу са
законом.
У школи се обележава:
- Дан просветних радника, који пада у уторак, 8. новембра 2011.
године, као радни и наставни дан;
- Свети Сава-Дан духовности, који пада у петак 27. јануар 2012.
године, као радни и ненаставни дан;
- Сретење-Дан државности Србије, који пада у среду и четвртак
15. и 16. фебруара 2012. године, као нерадни и ненаставни дан;
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, који пада у недељу, 22. априла
2012. године као радни и наставни дан;
- Празник рада, који пада у уторак и среду 1. и 2. маја 2012.
године као нерадни и ненаставни дан;
- Дан победе, који пада у среду, 9. маја 2012. године, као радни
и наставни дан;
- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у четвртак 28.
јуна 2012. године као радни и наставни дан.
Члан 5.
У члану 15. после речи: „петак“, брише се тачка и додају се
речи: «у четвртак, 24. маја 2012. године настава се изводи према
распореду часова за среду».
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу АПВ”, а у складу са чланом 53. став 2.
Закона о државној управи (‘’Службени гласник РС’’, број: 79/05,
101/07 и 95/10), биће објављен и у ‘’Службеном гласнику РС’’.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице
Број: 106-610-5/2011-01
У Новом Саду, 18.01.2012. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ( 99 наставни дан)
(од 16. јануара до 14. јуна)
3. КВАРТАЛ
(52 наставна дана)
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Легенда:
Школски распуст, нерадни и ненаставни дани
* Празник-наставни дан
Први и последњи дан школе
** Празник- ненаставни дан
Наставни дани

30.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и
националне заједнице.

На основу члана 33. став 1. тачка 22. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине ( ‘’Службени
гласник РС’’, број 99/09), члана 102. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009), члана 21. и члана 24. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ број 72/09.), члана
14. став 1. Закона о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС“ број 72/2009.), члана 53 став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ број 4/2011), покрајински секретар за образовање, управу и
националне заједнице д о н е о ј е
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈА
ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ – ДОДАТАК
ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА,
АУТОРА МР ГАБРИЕЛЕ ГУБА
I
ОДОБРАВА СЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И УПОТРЕБУ УЏБЕНИК ИСТОРИЈА за осми разред основне школе на словачком језику – додатак из националне историје Словака, аутора мр Габриеле Губа
и рецензената др Самуела Человског, др Јанка Рамача и Јарослава
Микловица, издавача ЈП «Завод за уџбенике», Београд, као уџбеника за наставни предмет Историја за осми разред основне школе
на словачком језику, од школске 2012/2013. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.

Број: 128-61-174/2011-01
Дана: 11. 01. 2012. године

Заменик
покрајинског секретара
Др Јегеш Золтан,с.р.

31.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о обављању псолова правне заштите имовиснких права и интересе АП
Војводине („Сл.лист АПВ“, број 10/04, 16/05 и 18/09 – промена назива) Покрајински јавни правобранилац Војводине донoси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ВОЈВОДИНЕ
Члан 1.
У Пословнику о раду Покрајинског јавног правобранилаштва
Војводине („Сл.лист АПВ“, број 14/04) у члану 6. реч „народности“ замењује се речима „националних заједница“.
Члан 2.
У члану 36. мења се алинеја 5 и гласи:
„- Уписници за управне предмете :
Уп – уписник за предмете управног поступка и
Ус - уписник за предмете управног спора“.
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32.

Члан 3.
Члан 41. мења се и гласи:
„У уписник Уп заводе се захтеви за покретање управног
поступка и други захтеви у примени Закона о општем управном
поступку.
У уписник Ус заводе се тужбе којима се покреће управни спор
и други захтеви у примени Закона о управним споровима“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Сл.листу АП Војводине.
Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине
Број: Јп. 110/11
Дана: 31.12.2011. године
НОВИ САД

25. јануар 2012..

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

ПОКРАЈИНСКИ
Јавни Правобранилац Војводине
Зорица Лазић,с.р.

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

1

Ловиште „Рибњак Мостонга“

Површине

2

Ловиште „Капетански рит“

Површине 38.334,36 ха

795,37 ха

Општина Кањижа

3

Ловиште „Чик“

Површине 12.146,60 ха

Општина Бечеј

4

Ловиште „Доњи рибњак“

Површине

Општина Бечеј

5

Ловиште „Кочоват“

Површине

6

Ловиште „Пинтоват“

Површине

7

Ловиште „Вучјак“

Површине 19.039,20 ха

Општина Сечањ

8

Ловиште „Тамиш-Брзава“

Површине 31.648,91 ха

Општина Сечањ

9

Ловиште „Брзава“

Површине 38.100,88 ха

Општина Пландиште

10

Ловиште „Бечејски салаши“

Површине 30.324,24 ха

Општина Бечеј

11

Ловиште „Два бунара“

Површине 41.471,21 ха

Општина Ковачица

673,26 ха
9.938,90 ха
2.734,82 ха

Општина Бач

Општина Нови Кнежевац
Општина Нови Кнежевац

12

Ловиште „Велики рит“

Површине 23.869,91 ха

Општина Чока

13

Ловиште „Ревеница“

Површине

Општина Нови Кнежевац

5.144,29 ха

14

Ловиште „Варошки рит“

Површине 27.881,55 ха

Општина Кикинда

15

Ловиште „Дунав“

Површине 12.456,92 ха

Општина Стара Пазова

16

Ловиште „Српски Милетић“

Површине

Општина Оџаци

Уз Пријаву на оглас потребно је доставити и следеће доказе о
испуњености услова из члана 11. Правилника:
1. Упис у регистар привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката;
2. Обезбеђивање стручне и ловочуварске службе;
3. Обезбеђивање одговарајуће гаранције у вредности почетних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи
обрачунатој по прописаној висини накнаде;
4. Програм улагања у ловиште за период на који се ловиште даје на газдовање који мора да буде усклађен са
програмом развоја ловног подручја;
5. Доказ да је подносилац пријаве на јавни оглас правни
следбеник досадашњег корисника ловишта који је ловиштем газдовао до ступања на снагу закона којим се
уређује ловство и који је испунио све обавезе прописане
планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико је ловиште установљено на површини
постојећег ловишта;
6. Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не

432,82 ха

води истражни поступак за привредни криминал.
Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву на јавни оглас са осталом потребном документацијом је 30 дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ“ , на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за давање права за газдовањем
ловиштем–не отварати’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4407.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

25. јануар 2012.
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33.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011),
члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број
99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о
дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5.
став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања,
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и
одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора,
утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да
обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима
и начину за давање ловног ревира у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«КОЗАРА»
I
Назив ловног подручја: ЈУЖНО- БАЧКО
II
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10 и 11 до чворне тачке која спаја оделења 11 (ревир Штрбац)
и 30 (ревир Козара) ГЈ Колут-козара. Даље граница наставља
у правцу северозапада спољном границом оделења 30, 25 и
24 до северозападног угла оделења 19 (пут Сомбор-Бездан) и
наставља у правцу истока спољном границом оделења 19 и 20
па онда према југоистоку спољном границом оделења 22. Даље
наставља јужно спољним рубом оделења 27 да би у његовом
југоисточном углу скренула на запад и након 700м рубом истог
оделења скренула на југ . Даље граница иде источном границом
оделења 27, 28 и делом оделења 33 где скреће према западу и иде
спољном границом оделења 33 и 32. У чворној тачки оделења
32,31 и 13 наставља према југу источним рубом оделења 13
да би се у југоисточном углу оделења 13 исправила благо
према северозападу и наставила јужном границом оделења 13
и 14 до југозападног угла оделења 14 где прелази стари бачки
канал и наставља у правцу северозапада круном секундарног
насипа до секундарног одбрамбеног насипа канала Дунав-ТисаДунав(Бродоградилиште-Бачки Моноштор). Даље граница иде
у правцу југа круном одбрамбеног насипа канала Дунав-ТисаДунав заобилазећи село Бачки Моноштор са западне стране да
би се задржавајући доминатно јужни правац круном наведеног
насипа дошло до водозаштитне уставе на каналу Дунав-ТисаДунав северно од села Купусина. Даље граница ловишта Козара
иде у правцу запада такође круном секундарног насипа до
насипа прве одбамбене линије и излази, задржавајући правац,
на средину тока реке Дунав, где скреће према северу и средином
тока реке Дунав иде до почетне тачке.
V

Назив ловишта: „КОЗАРА“
III
Ловиште „КОЗАРА“ према начину коришћења простора је:
ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ.
У погледу надморске висине и конфигурације терена као:
РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка (Y:7330857,085 X:5087256,001)
Граница ловишта “Козара” почиње у тачки која се налази
на средини тока реке Дунав на месту где река Дунав улази из
Републике Мађарске у Републику Србију. Граница ловишта
иде даље према североистоку, обухвата оделење 12 да би се
исправила у правцу истока и пратила државну границу између
Републике Мађарске и Републике Србије до тачке на средини тока
Бајског канала односно северног руба оделења 1 ГЈ Карапанџа.
Одатле наставља у правцу југа левом обалом Бајског канала до
тачке која се налази наспрам југоисточног угла оделења 23 ГЈ
Карапанџа. Овде граница скреће на запад, прелази Бајски канал
и наставља југоисточним рубом оделења 23, па потом истоћним
рубом оделења 24, 28, 29 и 33 до главног одбрамбеног насипа уз
Дунав, даље граница иде левом ножицом главног одбрамбеног
насипа у правцу југа, прелази пут Бездан-Државна граница са
Републиком Хрватском па потом стари Бачки канал и враћа
се уз јужни руб старог Бачког канала поново на пут БезданДржавна граница са Републиком Хрватском и наставља десном
страном поменутог пута до секундарног одбрамбеног насипа
и његовом круном наставља у правцу југоистока до северне
границе оделења 3 (ревир Каландош) ГЈ Моношторске шуме
даље наставља у правцу истока до секундарног насипа старог
Бачког канала па круном тог насипа наставља до северозападног
руба оделења 18 (ревира Штрбац) ГЈ Колут-козара. Граница
даље наставља у правцу истока северном границом оделења
18 и 11 до чворне тачке која спаја оделења 11 и 10, даље
наставља у правцу севера западном границом оделења 10 и 9
до државног пута Сомбор-Бездан где скреће на исток у правцу
поменутог пута до северозападне границе оделења 10. У тој
тачки граница ловишта скреће на југ источним рубом оделења

Укупна површина ловишта ,,КОЗАРА,, износи 11.507,63 ha.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју:
1. крупна дивљач:
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
- срна (Capreolus capreolus L.),
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
- хермелин (Мustela ermine);
- видра (lutra lutra);
- ласица (mustela nivalis);
- дабар (Castor fiber.)
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),

Страна 16 - Број 1
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- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
- мали корморан (Phalacrocorax pygmeus),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea),
- орао белорепан (Heliaetus allbicilla), i ostali orlovi,
- црна рода (Ciconia nigra),
- бела рода (Cicconia cicconia),
- све сове,
- сви соколови,
- сви јастребови,
- све чапље,
- све три врсте еја.

Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ,,КОЗАРА,,
су:
− Јелен европски (Cervus elaphus),

25. јануар 2012..

− Дивља свиња (Sus scrofa L.),
− Срна (Capreolus capreolus L.),
VII
Kaрта граница ловишта ,,КОЗАРА,, на геотопографској
подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: ДА
Специјални резерват природе “Горње Подунавље”, уредба
Владе Републике Србије, Сл.гл. РС бр. 45/01, 81/08 i 107/2009.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 122/2012-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

25. јануар 2012.

"Kozara" - VŠ ŠG Sombor
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V

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009),
члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и
члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и
ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку
спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање
права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању
висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за
давање ловног ревира у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010)
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«АПАТИНСКИ РИТ»
I
Назив ловног подручја: ЈУЖНО- БАЧКО
II
Назив ловишта: „АПАТИНСКИ РИТ“
III
Ловиште „АПАТИНСКИ РИТ“ према начину коришћења
простора је:
ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.
У погледу надморске висине и конфигурације терена као:
РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка (Y:7340720,044 X:5058354,068)
Граница ловишта Апатински рит почиње у тачки која се налази на левој обали реке Дунав на 1399.км и даље иде према југу
до главног насипа уз Дунав, прелази насип испод црпне станице- колектора и наставља левом страном ножице насипа прве
одбрамбене линије до расадника зверињак одељење 14 ГЈ “Заштићене шуме” и протеже се у правцу југа,где наставља жичаном
оградом до лугарнице Кандлија песак.Од лугарнице иде у правцу
југоистока жицаном оградом до канала Рибља вода,прелази канал и наставља у истом правцу жицаном оградом до одељења
31 одсек г где се протеже рубом поменутог одсека и враћа се до
жичане ограде где наставља да се протеже у правцу југоистока
до тачке где ограда скреће у правцу североистока и наставља
да се протеже границом 51 одељења ГЈ “Заштићене шуме” где
избија до ножице насипа прве одбрамбене линије.
Даље граница ловишта Апатински рит наставља да се протеже жичаном оградом уз насип до ревира Кошаре, где напушта
насип прве одбрамбене линије и скреће у правцу североистока и
продужава жичаном оградом поред пољског пута до најсеверније
тачке одељења 40 ГЈ “Заштићене шуме” па скреће на југ и наставља жичаном оградом до одељења 41 цистине 1, овде граница
скреће у правцу југоисток до насипа друге одбрамбене линије,и
наставља да се протеже североисточном границом 49 одељења
до подножја пута Сонта-Богојево. Даље граница ловишта наставља у правцу југозапада источном границом одељења 49,48 и
47 долази до насипа прве одбрамбене линије,прелази насип и
наставља да се протеже у правцу југозапада границом одељења
86 ГЈ “Апатински рит”, до средине тока реке Дунав где скреће
према западу и наставља узводно средином тока реке Дунав до
1399.км где под правим углом излази на почетну тачку.

Укупна површина ловишта ,,АПАТИНСКИ РИТ,, износи:
6.335,76 hа.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју:
1. крупна дивљач:
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
- срна (Capreolus capreolus L.),
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
- хермелин (Мustela ermine);
- видра (lutra lutra);
- ласица (mustela nivalis);
- дабар (Castor fiber.)
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
- мали корморан (Phalacrocorax pygmeus),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea),
- орао белорепан (Heliaetus allbicilla), i ostali orlovi,
- црна рода (Ciconia nigra),
- бела рода (Cicconia cicconia),
- све сове,
- сви соколови,
- сви јастребови,
- све чапље,
- све три врсте еја.
Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ,,АПАТИНСКИ РИТ,, су:
− Јелен европски (Cervus elaphus),
− Дивља свиња (Sus scrofa L.),
− Срна (Capreolus capreolus L.),
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VII

Kaрта граница ловишта ,,АПАТИНСКИ РИТ,, на геотопографској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: ДА
Специјални резерват природе “Горње Подунавље”, уредба
Владе Републике Србије, Сл.гл. РС бр. 45/01, 81/08 i 107/2009.
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Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 121/2012-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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VI

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«СУБОТИЧКЕ ШУМЕ»
I
Назив ловног подручја: СЕВЕРНО - БАЧКО
II
Назив ловишта: „СУБОТИЧКЕ ШУМЕ“
III
Ловиште „СУБОТИЧКЕ ШУМЕ“ према начину коришћења
простора је: ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ.
У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка (Y:7389479,521 X:5114947,976)
Граница ловишта „Суботичке шуме“ почиње од тачке гранични камен 309 (Y 7389479,521 X 5114947,976), на путу испред граничниг прелаза Келебија и иде левом страном асфалтним путем
према Суботици 6.200 м, па под углом од 90˚ скреће на гранични шумски стуб јужни део оделења 24, и наставља рубом шуме
до пруге Суботица-Будимпешта, где прелази пругу и спаја се са
задњом кућом односно левом страном улице Јована Микића, те
истом улицом наставља 500 метара јужно и скреће лево Подгорском улицом односно јужним рубом оделења 38, 39 где пресеца
Граничарски пут и наставља даље ливадом Букваћ до северног
дела оделења 54. и даље наставља рубом тог оделења према југу
и скреће рубом тог оделења према стрелишту где се ломи према југу рубом шуме до оделења 73. испод лугарнице Радановац
где даље наставља рубом шуме оделења 73. и 74. до нај јужније
тачке 74 оделења даље пресеца ливаду Џомба у правцу шуме до
просеке између оделења 82 и 84 скреће десно рубом оделења 84,
86 и наставља рубом шуме оделења 88, 87, 85, 83 ,81, 79, 78 где се
спаја са граничним каменом 416 (испод језера Тресетиште), даље
наставља Државном границом Републике Србије и Републике
Мађарске, до почетне тачке граничног прелаза Келебија (гранични стуб 309).
Обим граница ловишта је 54238,52 м.
V
Укупна површина ловишта ,,СУБОТИЧКЕ ШУМЕ,, износи
6.137,03 ha.

Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју:
1. крупна дивљач:
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
- срна (Capreolus capreolus L.),
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
- хермелин (Мustela ermine);
- видра (lutra lutra);
- ласица (mustela nivalis);
- дабар (Castor fiber.)
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo),
- мали корморан (Phalacrocorax pygmeus),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea),
- орао белорепан (Heliaetus allbicilla), i ostali orlovi
- црна рода (Ciconia nigra),
- бела рода (Cicconia cicconia),
- све сове,
- сви соколови,
- сви јастребови ,
- све чапље,
- све три врсте еја.
Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ,,СУБОТИЧКЕ ШУМЕ,, су:
− Јелен лопатар (Dama dama L.),
− Дивља свиња (Sus scrofa L.),
− Срна (Capreolus capreolus L.),
− Муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
− Зец (Lepus europaeus Pall.),
− Фазан (Phasianus sp. L.).
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VII

IX

Kaрта граница ловишта ,,СУБОТИЧКЕ ШУМЕ,, на геотопографској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.

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

VIII

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство

Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: ДА
Предео изузетних одлика “Суботичке пешчара “, уредба Владе
Републике Србије, Сл.гл. РС бр. 127/03.

Број: 104-324- 123/2012-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

25. јануар 2012.
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"Subotiþke šume" - VŠ ŠG Sombor
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«ДВА БУНАРА»
I
Назив ловног подручја: «СРЕДЊЕ БАНАТСКО».
II
Назив ловишта: «ДВА БУНАРА».
III
Ловиште «ДВА БУНАРА» према начину коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „ДВА БУНАРА“ се налази на територији ОПШТИНЕ
КОВАЧИЦА и обухвата КО КОВАЧИЦА, КО ДЕБЕЉАЧА, КО
ПАДИНА, КО ЦРЕПАЈА, КО ИДВОР, КО УЗДИН, КО САМОШ.
V
Граница ловишта: Граница почиње на средини реке Тамиш испод моста на граници КО Идвор и КО Сакуле (Y: 7459787,192 X:
5004640,900 у државном координатном систему Р.Србије, ГаусКригерова пројекција – зона 7). Даље граница наставља на североисток средином тока реке Тамиш до тромеђе КО Орловат, КО
Томашевац и КО Уздин, тј. до одводног канала за Рибњак „Уздин“,
и иде на југоисток границом између КО Уздин и КО Томашевац
до Рибњака „Уздин“, заобилази рибњак, затим скреће на север, и
границом између КО Уздин и КО Томашевац излази на Магистрални пут Уздин-Томашевац. Даље граница иде поменутим путем ка Томашевцу у дужини од око 300 м, па скреће атарским
путем на југоисток до баре, затим скреће на југозапад средином
баре у дужини од око 450 м, скреће на југоисток атарским путем
до канала, прелази канал и наставља атарским путем после канала
у дужини од око 1.300 м. Затим скреће на север до атарског пута
на граници КО Уздин и КО Томашевац, где скреће на југоисток
атарским путем између КО Јарковац и КО Томашевац и између
КО Јарковац и КО Уздин. Даље граница наставља на север атарским путем између КО Самош и КО Јарковац до регионалног пута
Самош – Јарковац, затим скреће на исток атарским путем (једна
дуж иза насеља Самош) између КО Самош и КО Банатска Дубица,
у дужини од око 1.340 м. Даље наставља на север атарским путем
до регионалног пута Самош – Добрица, скреће на исток поменутим путем у дужини од око 1.090 м, затим скреће на југ атарским
путем и иде до старог пута Самош – Добрица и скреће тим путем
на исток у дужини од око 50 м., и наставља на југ атарским путем између КО Самош и КО Добрица. Даље граница наставља
на југоисток атарским путем између КО Самош и КО Добрица до
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тромеђе КО Самош, КО Добрица и КО Нови Козјак. Даље граница
наставља на југоисток атарским путем између КО Самош и КО
Нови Козјак, затим скреће на југ и запад између поменутих КО до
тромеђе КО Самош, КО Нови Козјак и КО Падина. Даље граница
наставља атарским путем на југ између КО Падина и КО Нови
Козјак, затим наставља на југ и запад између КО Падина и КО
Владимировац, затим између КО Црепаја и КО Владимировац.
Даље граница наставља на север атарским путем у дужини од
око 1.500 м, затим граница наставља на југозапад атарским путем
између КО Црепаја и КО Качарево, затим на југоисток и југозапад између поменутих КО до магистралног пута М-24 (Панчево –
Зрењанин). Даље граница наставља на север у правцу Зрењанина
у дужини од око 790 м, затим скреће на југозапад атарским путем
између КО Црепаја и КО Јабука (заобилази Црепајске винограде)
и иде до канала. Даље граница наставља на северозапад атарским
путем између КО Црепаја и КО Глогоњ и између КО Црепаја и КО
Сефкерин до границе КО Дебељача и КО Сефкерин, где скреће на
запад и наставља атарским путем између поменутих КО. Даље
граница скреће на северозапад и атарским путем иде између КО
Дебељача и КО Опово до канала између КО Дебељача и КО Баранда, и иде средином канала на североисток између поменутих
КО, и даље наставља атарским путем између КО Дебељача и КО
Баранда. Затим граница скреће на исток између КО Дебељача и
КО Сакуле, па на север, и иде атарским путем између КО Ковачица и КО Сакуле. Даље граница наставља на северозапад између
КО Идвор и КО Сакуле, атарским путем до регионалног пута Сакуле-Идвор, где скреће на југозапад поменутим путем у дужини
од 300 м., па на северозапад атарским путем до канала, и даље
до моста на Тамишу на граници КО Идвор и КО Сакуле, тј. до
почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ДВА БУНАРА» износи 41.471,21
ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
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- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Не
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IX
Географска подлога ловишта «ДВА БУНАРА» у дигиталном
растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: у
прилогу.
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 530/2011-05
У Новом Саду 22. jaнуара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

Страна 26 - Број 1

"Dva Bunara" - Kovaþica

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

25. јануар 2012..

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

37.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ“
I
Назив ловног подручја: «ИСТОЧНО БАЧКО».
II
Назив ловишта: «БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ».
III
Ловиште «БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ» према начину коришћења,
установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ“ се налази на територији
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ и делу територије ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
и обухвата КО БЕЧЕЈ, КО РАДИЧЕВИЋ, КО МИЛЕШЕВО и део
КО НОВИ БЕЧЕЈ.
V
Граница ловишта: Граница почиње у тачки на средини водотока реке Тисе тј. на граници између КО Бечеј и КО Нови Бечеј где
одводни канал иде од црпне станице код тзв. „жуте куће“ и улази
у реку Тису (Y: 7429953,988 X: 5054470,028 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7),
и иде на југ средином тока реке Тисе до „Мртве Тисе“ тј. граница
КО Бечеј и КО Нови Бечеј. Даље наставља на југозапад средином
„Мртве Тисе“, затим скреће на запад атарским путем између КО
Бечеј и КО Бачко Градиште до Рибњака „Доњи Рибњак“, заобилази рибњак и наставља у правцу запада атарским путем између
КО Бечеј и КО Бачко Градиште. Затим граница иде између КО
Радичевић и КО Бачко Градиште до Бељанске баре, даље иде
средином Бељанске баре на запад и на југ тј. границом између
КО Радичевић и КО Бачко Градиште, до салаша „Панаква“, где
наставља на запад атарским путем у дужини од око 270 м. Даље
граница наставља на север асфалтним путем између КО Радичевић и КО Србобран до магистралног пута Србобран-Радичевић,
затим скреће на исток поменутим путем у дужини од 550 м, затим
скреће на север атарским путем између КО Радичевић и КО Србобран, затим између КО Бечеј и КО Србобран. Затим скреће на
запад између КО Милешево и КО Србобран, па на север између
КО Милешево и КО Фекетић, затим између КО Милешево и КО
Ловћенац до тачке где се додирују КО Милешево, КО Ловћенац,
КО Мали Иђош и КО Његошево. Даље граница наставља на исток атарским путем између КО Милешево и КО Његошево, затим
између КО Милешево и КО Гунарош, затим наставља на југоисток атарским путем између КО Милешево и КО Бачко Петрово
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Село до асфалтног пута, даље скреће на исток асфалтним путем
у дужини од око 2.034 м, затим скреће на север, а затим на исток
атарским путем између КО Бечеј и КО Бачко Петрово Село до
реке Чик. Даље иде средином реке Чик на исток, затим наставља
на југ средином канала тј. између КО Бечеј и КО Бачко Петрово
Село до „Мртве Тисе“, прелази је, и наставља каналом до јужног обода „Мртве Тисе“ и наставља средином „Мртве Тисе“ тј.
границом КО Бечеј и КО Нови Бечеј до црпне станице код тзв
„Жуте куће“, и каналом долази до средине водотока реке Тисе тј.
до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ» износи
30.324,24 ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
1. крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus),
- дивља свиња (Sus scrofa),;
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas
querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Не
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
IX

Географска подлога ловишта «БЕЧЕЈСКИ САЛАШИ» у дигиталном растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: у прилогу.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

25. јануар 2012..

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 532/2011-05
У Новом Саду 20. jануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

25. јануар 2012.

"Beþejski Salaši" - Beþej

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

38.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«ВЕЛИКИ РИТ»
I
Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАНАТСКО».
II
Назив ловишта: «ВЕЛИКИ РИТ».
III
Ловиште «ВЕЛИКИ РИТ» према начину коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „ВЕЛИКИ РИТ“ се налази на територији ОПШТИНЕ
ЧОКА и обухвата КО ЧОКА, КО САНАД, КО ЦРНА БАРА, КО
ВРБИЦА, КО ЈАЗОВО И КО ОСТОЈИЋЕВО.
V
Граница ловишта: Граница почиње у тачки на средини водотока реке Тисе на тромеђи КО Нови Кнежевац, КО Санад и КО
Адорјан (Y: 7427422,601 X: 5094991,850 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), даље
граница иде на исток средином канала између КО Нови Кнежевац и КО Санад, затим наставља на исток атарским путем између
КО Нови Кнежевац и КО Санад, даље иде на североисток између
КО Нови Кнежевац и КО Црна Бара (један мали део одступа од
границе КО јер иде путем). Даље граница наставља на североисток средином канала између КО Банатско Аранђелово и КО Црна
Бара, затим граница наставља атарским путем између КО Банатско Аранђелово и КО Врбица, и даље на североисток средином
канала између КО Банатско Аранђелово и КО Врбица до државне
границе са Републиком Румунијом, где скреће на југоисток, и
државном границом долази до карауле (гранични стуб „А-50“).
Даље граница скреће на запад и северозапад атарским путем између КО Врбица и КО Мокрин до реке Златице, затим скреће на
југ и наставља средином тока реке Златице, тј. између КО Црна
Бара и КО Мокрин. Даље граница скреће на југ, иде атарским путем код Сувајџин салаша до јужне границе кат.парцеле број 15669
(код Јулић Косте салаша), где скреће на запад, у дужини од 350 м.,
и даље наставља на југоисток атарским путем између КО Јазово и
КО Мокрин до тромеђе КО Јазово, КО Мокрин и КО Сајан. Даље
скреће на југозапад атарским путем између КО Јазово и КО Сајан,
затим граница наставља средином Фекетерског канала до реке
Златице, тј. до Рибњака „Јазово“, заобилази рибњак и наставља
на запад атарским путем између КО Остојићево и КО Падеј, затим каналом између КО Остојићево и КО Падеј до „Мртве Тисе“.

25. јануар 2012..

Даље граница наставља средином тока „Мртве Тисе“ између КО
Сента и КО Падеј до средине тока реке Тисе, где скреће на север и
узводно долази до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ВЕЛИКИ РИТ» износи 23.869,91
ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б) крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Да
• „Обавештење о покретању поступка проширења СРП „Пашњаци велике дропље“ (Сл. Гласник Републике Србије 44/2009).
Укупна површина и назив заштићеног природног добра из
Уредбе: СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“. ( 6774,71 ха)

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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IX
Географска подлога ловишта «ВЕЛИКИ РИТ» у дигиталном
растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: у
прилогу.
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 538/2011-05
У Новом Саду 21. jануара 2011. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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"Veliki Rit" - ýoka

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

25. јануар 2012..

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

39.
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- степски твор (Mustela eversmanii)
- ласица (Mustela nivalis)

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«СРПСКИ МИЛЕТИЋ»
I
Назив ловног подручја: ЈУЖНО БАЧКО .
II
Назив ловишта: «СРПСКИ МИЛЕТИЋ».
III
Ловиште «СРПСКИ МИЛЕТИЋ» према начину коришћења,
установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа- РИБЊАК.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „СРПСКИ МИЛЕТИЋ“ се налази на територији
ОПШТИНЕ ОЏАЦИ и обухвата КО СРПСКИ МИЛЕТИЋ.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД (Y:
7359918,793 X: 5047251,026 у државном координантном сисестему Републике Србије Гаус Кригерова пројекција – зона 7), и иде
средином Канала ДТД у правцу југа до краја рибњака, одатле граница скреће на северозапад а затим на север и иде ободним каналом рибњака до улазне капије рибњака. Граница одатле скреће на
североисток уз капију рибњака до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «СРПСКИ МИЛЕТИЋ» износи
432,82 ха.
VII
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју
a) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra)
- хермелин (Mustela erminea)

b) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НE.
IX
Географска подлога ловишта «СРПСКИ МИЛЕТИЋ» у дигиталном растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику:
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 524/2011-05
У Новом Саду 24. децембра 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

Страна 34 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Ribnjak Srpski Miletiü" - Srpski Miletiü

25. јануар 2012..

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 1 - Страна 35

40.

се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:

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

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

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„ДУНАВ“
I
Назив ловног подручја: «ИСТОЧНО - СРЕМСКО».
II
Назив ловишта: «ДУНАВ».
III
Ловиште «ДУНАВ» према начину коришћења, установљава се
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „ДУНАВ“ се налази на територији ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА и обухвата КО СУРДУК, КО БЕЛЕГИШ, КО СТАРА ПАЗОВА, КО СТАРИ БАНОВЦИ И КО НОВИ БАНОВЦИ.
.
V
Граница ловишта: Граница ловишта почиње на средини реке
Дунав на тромеђи КО Стари Сланкамен, КО Сурдук и КО Чента
(Y: 7445316,242 X: 4995795,486 у државном координатном систему Р. Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде низводно средином тока реке Дунав до границе КО Нови Бановци
и КО Батајница, где скреће на југозапад и наставља земљаним
путем између поменутих КО у дужини од око 230 м, затим скреће
на југоисток асфалтним путем у дужини од око 260 м, па затим
скреће на југозапад атарским путем између КО Нови Бановци и
КО Батајница и иде до ограде аутопута Београд-Нови Сад. Даље
наставља оградом аутопута северозападно тј. према Новом Саду,
до границе КО Стара Пазова и КО Нови Карловци.
Даље граница скреће на исток атарским путем између КО Нови
Карловци и КО Стара Пазова до тромеђе КО Стара Пазова, КО
Стари Бановци, КО Нови Карловци. Даље граница наставља на
север атарским путем између КО Стари Бановци и КО Нови Карловци и између КО Белегиш и КО Нови Карловци и између КО
Сурдук и КО Нови Карловци до тромеђе КО Сурдук, КО Нови
Карловци и КО Нови Сланкамен, где граница скреће на североисток и иде атарским путем између КО Сурдук и КО Нови Сланкамен, и КО Сурдук и КО Стари Сланкамен, и наставља до средине
тока реке Дунав, тј. до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ДУНАВ» износи

12.456,92 ха.

VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које

б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:

Не

IX
Географска подлога ловишта «ДУНАВ» у дигиталном растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: у прилогу.
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 537/2011-05
У Новом Саду 20. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

Страна 36 - Број 1

"Dunav" - Stara Pazova

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

25. јануар 2012..

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

41.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«РЕВЕНИЦА»

Ловиште
захвата
заштићено
природно
добро:
„Обавештење о покретању поступка проширења СРП „Пашњаци
велике дропље“ (Сл. Гласник Републике Србије 44/2009)
Укупна површина и назив заштићеног природног добра из
Уредбе: СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“
површине 6.774,71 ха.
VIII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);

I

ц) ситна дивљач:

Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАНАТСКО».
II
Назив ловишта: «РЕВЕНИЦА».
III
Ловиште «РЕВЕНИЦА» према начину коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „РЕВЕНИЦА“ се налази на територији ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ и обухвата КО СРПСКИ КРСТУР.
V
Граница ловишта: Граница почиње у тачки на средини водотока реке Тисе тј. на државној граници између Републике Србије и
Републике Мађарске
(Y: 7428365,797 X: 5111989,388 у државном координатном
систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде у
правцу југоистока атарским путем између КО Ђала, КО Српски
Крстур и КО Мајдан. Даље граница скреће на југ између КО Мајдан и КО С. Крстур до канала „Дубока долина“. Даље граница
скреће на запад каналом између КО Банатско Аранђелово и КО
Српски Крстур и даље наставља на југ атарским путем између
КО Бaнатско Аранђелово и КО Српски Крстур до тромеђе КО
Српски Крстур, КО Банатско Аранђелово и КО Нови Кнежевац.
Даље граница наставља на северозапад средином канала између
КО Српски Крстур и КО Нови Кнежевац и даље атарским путем
између поменутих катастарских општина до средине реке Тисе
тј. тромеђе КО Српски Крстур, КО Нови Кнежевац и КО Мартонош, и даље граница скреће на север средином тока реке Тисе до
почетне тачке.

1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
IX

VI
Укупна површина ловишта «РЕВЕНИЦА» износи 5.144,29 ха.
VII

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

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:
Да

Број 1 - Страна 37

Не

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

Страна 38 - Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство
Број: 104-324- 529/2011-05
У Новом Саду 20. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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"Revenica" - Srpski Krstur
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42.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«ВАРОШКИ РИТ»
I
Назив ловног подручја: «СЕВЕРНО БАНАТСКО».
II
Назив ловишта: «ВАРОШКИ РИТ».
III
Ловиште «ВАРОШКИ РИТ» према начину коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „ВАРОШКИ РИТ“ се налази на територији ОПШТИНЕ КИКИНДА и обухвата КО КИКИНДА И КО БАНАТСКА ТОПОЛА.
V
Граница ловишта: Граница ловишта почиње у тачки на државној граници са Републиком Румунијом, тј. тромеђи државна
граница, КО Кикинда и КО Мокрин, гранични стуб А- 64/2 (Y:
7462323,503 X: 5084200,804 у државном координатном систему
Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југоисток
државном границом до границе КО Кикинда и КО Наково, даље
наставља на југоисток средином канала између КО Кикинда и КО
Наково, и даље наставља на југоисток атарским путем између КО
Кикинда и КО Банатско Велико Село до тромеђе КО Кикинда, КО
Банатско Велико Село, КО Нови Козарци, где скреће на запад средином канала између КО Кикинда и КО Нови Козарци и наставља
између КО Кикинда и КО Руско Село до тромеђе КО Кикинда, КО
Банатска Топола и КО Руско Село. Даље граница скреће на југ и
иде средином канала и атарским путем између КО Банатска Топола и КО Руско Село, затим скреће на исток атарским путем између
поменутих КО, затим скреће на југ средином канала. Даље скреће
на запад средином канала, затим граница близу салаша Боршош
Јожа скреће на југ и атарским путем иде до границе КО Банатска
Топола и КО Молин и наставља атарским путем између КО Банатска Топола и КО Молин до Башаидског канала где скреће на запад
и иде средином поменутог канала до моста на магистралном путу
Башаид – Кикинда, где скреће на север и наставља магистралним путем Башаид – Кикинда до моста на каналу (код Галада) где
скреће на запад и север средином канала тј. границом КО Банатска Топола и КО Ново Милошево, и даље границом КО Кикинда
и КО Ново Милошево и даље између КО Кикинда и КО Бочар до
Веселиновог салаша, где скреће на запад атарским путем у дужини од око 1.600 м и наставља на североисток атарским путем
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између КО Иђош и КО Кикинда у дужини од око 6.400 м, затим
скреће на југоисток атарским путем у дужини од око 780 м до
канала, затим скреће на североисток средином канала до великог
канала. Даље граница наставља на северозапад средином канала
у дужини од око 1.200 м, затим скреће на североисток средином
канала до границе КО Мокрин и КО Иђош, где скреће на југоисток атарским путем до тромеђе КО Кикинда, КО Иђош и КО
Мокрин. Даље граница наставља на североисток атарским путем
између КО Кикинда и КО Мокрин скреће на југоисток, па затим
на североисток до државне границе са Републиком Румунијом тј.
до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ВАРОШКИ РИТ»
27.881,55 ха.

износи

VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Не
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IX
Географска подлога ловишта «ВАРОШКИ РИТ» у дигиталном
растерском облику у размери 1:50.000 и штампаном облику: у
прилогу.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 531/2011-05
У Новом Саду 20. јануара 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

Страна 42 - Број 1

"Varoški Rit" - Kikinda

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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43.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«КАЋКА ШУМА»
I
Назив ловног подручја: ИСТОЧНО БАЧКО
II
Назив ловишта: „КАЋКА ШУМА“
III
Ловиште „КАЋКА ШУМА“ према начину коришћења простора је:
ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка ( Х: 5018133,965 ; Y: 7411403,543 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус Кригерова пројекција – зона 7) је на петљи ауто-пута Београд-Нови Сад(Е-75) тј.
на месту искључења са ауто-пута за Зрењанин. Северна граница
ловишта иде од почетне тачке, преко надвожњака зрењанинским
путем (М-7) у правцу Зрењанина до пресека са земљаним насипом. Земљаним насипом граница наставља у правцу југа, да би
се затим пратећи насип, скоро под правим углом преломила у
правцу североистока. Граница у правцу југа наставља насипом
, кога на једном месту пресеца стари асфалтни каћки пут, наставља до ауто-пута Нови Сад – Београд(Е-75), што чини источну
границу ловишта. Ауто-путем (Е-75) траком која води за Нови
Сад у правцу југозапада граница се пружа до петље односно до
искључења за Зрењанин, где се спаја са почетном тачком.

- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
Основне врстe којима ће се газдовати у ловишту ,,КАЋКА
ШУМА,, су:
		
- СРНА (Capreolus capreolus L.)
- ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall.) и
- ФАЗАН (Phasanius spp. L.)
VII
Kaрта граница ловишта ,,КАЋКА ШУМА,, на геотопографској подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НЕ

V
Укупна површина ловишта ,,КАЋКА ШУМА,, износи 467,55
ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју
1. крупна дивљач:
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- срна (Capreolus capreolus L.),
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IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 513/2011-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

Страна 44 - Број 1
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"Kaüka šuma" - Lovoturs
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44.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«KАМАРИШТЕ»
I
Назив ловног подручја: ЈУЖНО- БАЧКО
II
Назив ловишта: „КАМАРИШТЕ“
III
је:

Ловиште „КАМАРИШТЕ“ према начину коришћења простора

ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка (X: 5041330,627 ; Y: 7352205,327 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција- зона 7) је на споју канала ДТД и реке Дунав, у непосредној близини тачке која означава 1.363,50 км реке Дунав. Северна граница
ловишта се пружа од почетне тачке до средине тока реке Дунав
и иде низводно средином тока Дунава надомак 1.357 километра.
Наставља јужно преко насипа и пружа се у атар, на растојању од
200м од руба шуме (преко пољопривредног земљишта). Граница
пратећи ивицу шуме (на одстојању 200м од руба шуме) завија југоисточно, затим иде у правцу истока, да би се скоро под правим
углом преломила и у правцу југа се спустила све до изласка на
летњи пољски пут код 14. оделења. Наставља пољским путем у
правцу истока(уз обод 14. оделења) до старог дунавског насипа.
Граница наставља пољским путем, који се ту скоро под правим
углом прелама у правцу севера уз 14. оделење –( односно уз стари дунавски насип). Даље пољским путем у правцу североистока
граница се протеже до састава са дунавским насипом, те круном
главног одбрамбеног насипа продужава до почетне тачке.
V
Укупна површина ловишта ,,КАМАРИШТЕ,, износи 1.103,65
ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју
1. Крупна дивљач:
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- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- срна (Capreolus capreolus L.),
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
2. Ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.)
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ,,КАМАРИШТЕ,, су:
-СРНА (Capreolus capreolus L.)
-ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa L.); и
-ДИВЉА ПАТКА ГЛУВАРА (Anas platyrhynchos L).
VII
Kaрта граница ловишта ,,КАМАРИШТЕ,, на геотопографској
подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НЕ
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 508/2011-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«РИСТОВАЧА»
I
Назив ловног подручја: ЈУЖНО- БАЧКО
II
Назив ловишта: „РИСТОВАЧА“
III
је:

Ловиште „РИСТОВАЧА“ према начину коришћења простора

ловиште ОТВОРЕНОГ и ОГРАЂЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као: ЛОВИШТЕ ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ
У погледу надморске висине и конфигурације терена као: РАВНИЧАРСКО.
IV
Опис граница ловишта:
Почетна тачка (X: 5029486,200 ; Y: 7363579,595 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција –зона 7) је на раскрсници магистралног пута Оџаци-Бачка
Паланка(М18) и регионалног асфалтног пута Бачко Ново СелоСеленча (Р-102). Граница иде путем Р-102 источно у правцу Селенче у дужини од 452м до пресека са каналом ,,Држа“. Каналом
,,Држа“ у правцу севера до катастарске границе КО Бач и КО
Дероње. Катастарском границом ( и границом шуме ,,Ристовача“) у правцу запада до пресека са магистралним путем ОџациБ.Паланка(М18). Наставља у правцу севера овим путем (правац
према Оџацима) у дужини од 470м до пресека са бочним пољским
путем. Пољским путем у правцу запада до пресека са каналом
ДТД –канал ,,Каравуково-Бач-Петровац“. Средином канала ДТД
граница се спушта до пресека са бочним каналом ,,Мостонга“(М1)
којим се протеже у правцу истока у дужини од 550м до пресека са
пољским путем. Пољским путем у правцу севера граница пресeца
железничку пругу, прелази преко пруге и наставља у дужини од
562м у правцу југоистока до пресека са асфалтним путем( путулица Братства Јединства). Овим путем наставља у правцу југа
( правац према Бачу) до пресека са железничком пругом. Железничком пругом наставља југоисточно до пресека са регионалним
асфалтним путем Бачко Ново Село-Селенча (Р-102). Регионалним
асфалтним путем Бачко Ново Село – Селенча (Р-102) граница у
правцу истока долази до почетне тачке.
V
Укупна површина ловишта ,,РИСТОВАЧА,, износи 1.718,34 ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у
ловном подручју
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1. крупна дивљач:
- муфлон (Ovis aries musimon Pall.),
- срна (Capreolus capreolus L.),
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- јелен лопатар (Dama dama L.),
- јелен вирџинијски (Odocoileus virginianus)
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац
(Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
Основне врсте којима ће се газдовати у ловишту ,,РИСТОВАЧА,,
су:
- СРНА (Capreolus capreolus L.)
- ДИВЉА СВИЊА (Sus scrofa L.);
- ЈЕЛЕН ЛОПАТАР (Dama dama L.)
- ЗЕЦ (Lepus europaeus Pall.),
- ФАЗАН (Phasianus sp. L.),
- ДИВЉА ПАТКА ГЛУВАРА (Anas platyrhynchos L).
VII
Kaрта граница ловишта ,,РИСТОВАЧА,, на геотопографској
подлози у размери 1:50.000 дата је у прилогу захтева.
VIII
Да ли је ловиште у заштићеном природном добру: НЕ
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 510/2011-05
Датум: 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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Вок до средине водотока реке Саве. Граница даље наставља узводно средином тока реке Саве све до почетне тачке.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«ПОСАВСКО ЛОВИШТЕ КУПИНИК»
I
Назив ловног подручја: Jужносремско
II
Назив ловишта: “Посавско ловиште Купиник”
III
Врста и тип ловишта:
- у погледу коришћења простора- отворено ловиште
- у погледу намене
- ловиште посебне намене
- у погледу надморске висине – равничарско ловиште
IV
Опис граница ловишта “Купиник”
Почетна тачка (х-4950377,793; y-7416900,978 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригероа пројекција
– зона 7) се налази на средини реке Саве између Подгоричке Аде
и границе државне шуме, даље наставља у правцу северозапада границом државне шуме односно западном страном до војног
полигона оделења 6;5;3;2;1; Газдинске јединице “Чењин-Обрешке
ширине”, затим прелази у ГЈ”Висока шума-Лошинци”, до војног
полигона рубом оделења 17;18;19;20; наставља у правцу истока
рубом оделења 20;11;10; затим се спушта југо-источно, сече оделења 9;8;наставља рубом оделења 7; до пута Обреж -Грабовци,
пресеца пут под правим углом и наставља до границе оделења 10
ГЈ “Чењин – Обрешке ширине”.
Граница даље иде у правцу истока границом државне шуме,
односно рубом оделења 10;11;15;16;30;31; где долази до руба
“Обедске баре”. Наставља рубом “Обедске баре” до оделења 14;
ГЈ”Матијевица-Кадионица” где ломи у правцу северо-запада
рубом оделења 14;13;12;8;5; где долази до пута према Обрежу.
Граница даље наставља источном страном пута у правцу севера
до краја оделења 2 исте газдинске јединице где ломи у правцу
северо-истока рубом оделења 2 долази до најсеверније тачке оделења 2, затим сече оделење 1 у правцу истока и спушта се јужно рубом оделења 1;4 ломи у правцу истока границом државне
шуме односно рубом оделења 6;9;10;24;26;31;32;, затим се спушта
у правцу југо-истока рубом оделења 32;33; затим ломи југо-западно рубом оделења 33;30;29;, наставља праволинијски пољем
до тачке која се налази у правцу западне стране оделења 26;27;29;,
одатле ломи до пута Ашања-Купиново. Граница даље наставља
путем у правцу југа све до руба “Обедске баре”, даље иде рубом
“Обедске баре”све до канала Вок и наставља средином канала

V
Површина ловишта “Купиник” износи: 8.740,95 ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна дивљач
- дивља свиња (Sus scrofa L.),
- срна (Capreolus capreolus L.);
2. Ситна дивљач
А) Длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.);
Б) Перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крджа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latxam.),
- фазан (Phasianus sp.L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- велики корморан (Phalacrocorax carbo),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea).
VII
Карта границе ловишта “Kупиник” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 у прилогу захтева.
VIII
Заштићена природна добра у оквиру ловишта:
У ловишту “Купиник” се налази део Специјалног природног
резервата “Обедска бара” I, II, III степен заштите укупне површине 5.773,21 ха.
Уредба о заштити СРП “Обедска бара” Сл.Гл. РС бр.56/94.
Први – I. степен заузима површину од
Други - II. степен заузима површину од
Трећи - III. степен заузима површину од

315 ха
2.568 ха
6.940 ха

Уредба је донета под бројем 110-3571/30-02 од 31.08.1994 године
и објављена у “Службеном гласнику Републике Србије број 56 од
09.09.1994 године.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 517/2011-05
Датум. 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«БОСУТСКЕ ШУМЕ»
I
Назив ловног подручја: Јужносремско
II
Назив ловишта: “Босутске шуме”
III
Врста и тип ловишта:
- у погледу коришћења простора-отворени и ограђени део
ловишта “Босутске шуме”
- у погледу намене - ловиште посебне намене
- у погледу надморске висине – равничарско ловиште

и сече праволинијски у наставку оделење 60. Граница наставља
даље до средине тока реке Саве и иде низводно државном границом све до почетне тачке.
V
Површина ловишта “Босутске шуме” износи 14.912,18 ха
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна дивљач
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.),
- срна (Capreolus capreolus L.);
2. Ситна дивљач
А) Длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.);
Б) Перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крджа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latxam.),
- фазан (Phasianus sp.L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- велики корморан (Phalacrocorax carbo),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea).
VII

IV
Опис граница ловишта “Босутске шуме”:
Почетна тачка (х–4974131,377; y-7352476,615 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција
- зона 7) је на средини реке Саве, одатле се граница пружа северно
до руба оделења 46 газдинске јединице “Вратична-Црет-Царевина” уз Саву одакле се даље креће према северу и иде границом
државне шуме, односно рубом оделења 46; 45; 44; 23; 24 и 22 па
наставља спољном границом оделења 56 газдинске јединице ”Варадин-Жупања” наставља границом државне шуме према истоку односно рубом оделења 57 и 58 и спушта се према југоистоку
рубом оделења 58; 68; 69; 70; 71; 66; 65; наставља према истоку
рубом оделења 65; 64; 63; затим се пење северозападно рубом
оделења 63; 64; 62; и наставља до средине тока реке Босут, затим наставља узводно средином тока где скреће према западу до
оделења 59, наставља рубом оделења 59; 48;47;30;29;28; ГЈ ”Варадин-Жупања”, прелази у ГЈ “Смогва-Грабова греда” и иде рубом
оделења 12; 13; 11; 10; 5; 4; где продужава до средине тока реке
Босут, наставља узводно средином тока до оделења 8, иде рубом
одељења 8 и прелази у ГЈ “Рашковица-Смогвица” и наставља границом државне шуме односно рубом оделења 5; 4; 3; 9; 10; 11; 2
где долази до реке Студве, иде до средине тока реке, наставља
низводно средином тока реке, излази до оделења 2 ГЈ “Блата-Малованци”, наставља рубом оделења 2, прелази у ГЈ “НепречаваВарош-Лазарица” и наставља рубом оделења 53; 52; 51; 50; 56; 57;
40; 39; газдинске јединице ”Непречава-Варош-Лазарица”, наставља према северу рубом оделења исте газдинске јединице 27; 23;
9; 8 где долази до руба шуме и аутопута Београд – Загреб одакле
се креће према западу рубом оделења 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; и спушта
се према југу државном границом све до оделења 17 ГЈ “ВиничнаЖеравинац-Пук” и спушта се према југу до реке Саве односно
под углом од 900 сече оделење 17; иде источном страном оделења
33 рубом оделења, сече праволинијски оделење 34; 43; 50 у наставку границе од оделења 33, даље иде рубом шуме оделењима
43; 50; и спушта се до реке Саве источном страном оделења 55
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Карта границе ловишта “Босутске шуме” на геотопографској
подлози у размери 1:50000 у прилогу захтева.
VIII
Заштићена природна добра у оквиру ловишта:
ГЈ “Вратична-Царевина-Црет” оделење 51 одсек „а“:
– Строги резерват природе - 		
– 10,52 ха
ГЈ “Смогва-Грабова греда” оделење 36 одсек „ф“
– Природни ботанички споменик – 4,15 ха
ГЈ “Жеравинац-Пук” оделење 22 одсек „г“, „ф“
– „Мојзецова башта“ оделење 23
одсек „д“, „е“, „ф“, „г“		
– 16,52 ха
оделење 26 одсек „к“, „л“
оделење 27 одсек „ц“, „н“		
– 12,30 ха
– 27,78 ха
оделење 20 одсек е, ф, и, ј, к, л, м
УКУПНО:			
– 71,27 ха
Решење бр.011-173-1/78-02 од 24.11.1978 год. Решење скупштине Општине Шид-С.Л. Општине Срема бр.21 С.Л. Општине
Ср.Митровица 28.11.1978 бр.листа 21.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 518/2011-05
Датум. 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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подручја где долази у почетну тачку.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«КАРАКУША»
I
Назив ловног подручја: Јужносремско
II
Назив ловишта: “Посавско ловиште Каракуша”
III
Врста и тип ловишта:
- у погледу коришћења простора- отворени и ограђени део
ловишта “Каракуша”
- ловиште посебне намене
- у погледу намене
- у погледу надморске висине – равничарско ловиште

V
Површина ловишта “Каракуша” износи 8.125,22 ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна дивљач
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.),
- срна (Capreolus capreolus L.);
2. Ситна дивљач
А) Длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.);
Б) Перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крджа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latxam.),
- фазан (Phasianus sp.L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- велики корморан (Phalacrocorax carbo),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis),
- сива чапља (Ardea cinerea).
VII

IV
Опис граница ловишта “Каракуша”:
Почетна тачка (х-4968870,388; y-7399216,721 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекцијазона 7) је врх Дреновачке Аде где се Савица спаја у Саву. Граница
даље прелази реку Саву и долази до руба оделења 1 газдинске
јединице “Сенајске баре-Крстац” и иде у правцу истока границом државне шуме рубом оделења 1; 2; 5; 6; прелази Хртковачки
друм и наставља рубом оделења 4 газдинске јединице “Сенајске
баре-Каракуша” и наставља западном страном руба оделења 1
(просеком 1/4 од.) прелази шумски пут, сече оделење 3 иде заштитном оградом и излази на Платичевачко поље, одакле наставља границом државне шуме односно рубом оделења 3; 7; 8; 11;
13; 14; прелази пругу и наставља рубом оделења 21; газдинске
јединице “Сенајске баре-Каракуша”, прелази пут Рума-Шабац и
наставља у правцу истока рубом оделења 23; 24; 25; 36; 37; 45; 46;
57; 58; 60; 61; 62; 63; 64; прелази пут Кленак-Грабовци и наставља
спољном границом оделења 28; 32; 37; 43; 48; 52; 56; 60; 65; 70;
газдинске јединице “Г.В.О.” наставља рубом оделења 23; 24; 25;
80; 100; 98; 105; 106; уз војни полигон и излази на реку Саву, на
средину између Подгоричке Аде и руба државне шуме. Граница
даље иде узводно рубом Подгоричке Аде до средине тока реке и
наставља средином тока узводно све до оделења 7 ГЈ “Г.В.О.”где
ломи северно и наставља границом државне шуме односно рубом
оделења 7; 3; 2; 1, где прелази у газдинску јединицу “Сенајске
баре- Каракуша” рубом оделења 53; 52; 51; 41; 32; 30; 29; 27; 22;
прелази пут Рума-Шабац и наставља рубом оделења 20; 17; 18; 19;
где ломи и наставља оделењима 19; 18; 17; 16; уз Кленачко поље,
наставља рубом оделења 12; прелази у Г.Ј. “Сенајске баре-Крстац” односно сече Хртковачки друм и наставља границом државне шуме рубом оделења 21; 24; 31; 30; 29; где излази на реку Саву
до средине тока реке, наставља узводно и иде границом ловног

Карта границе ловишта “Каракуша” на геотопографској подлози у размери 1:50. 000 у прилогу захтева.
VIII
Заштићена природна добра у оквиру ловишта:
Специјални резерват природе “Обедска бара”
У ловишту “Каракуша” се налази део специјалног природног
резервата “Обедска бара” II и III степена заштите – 955,65 ха.
Уредба о заштити СРП “Обедска бара”
Сл.Гл. РС бр.56/94.
I.степен заузима површину од		
– 315 ха
II.степен заузима површину од		
– 2.568 ха
III.степен заузима површину од		
– 6.940 ха
Уредба је донета под бројем 110-3571/30-02 од 31.08.1994 године
и објављена у “Службеном гласнику Републике Србије“, број 56.
од 09.09.1994 године.
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 516/2011-05
Датум. 24. Јануар 2012. Г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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52; 51; 43; 42; 61; 36; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 21; 10; 1; 2; 3; 4; где долази
у полазну тачку.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«КУЋИНЕ»
I
Назив ловног подручја: Jужносремско
II
Назив ловишта: “Kућине”
III

V
Површина ловишта “Кућине” износи 1.986,48 ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна дивљач
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.),
- срна (Capreolus capreolus L.);
2. Ситна дивљач
А) Длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.);
Б) Перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крджа (Anas crecca L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- фазан (Phasianus sp.L.),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis).

Врста и тип ловишта:

VII

у погледу коришћења простора- отворени и ограђени
део ловишта “Кућине”
у погледу намене - ловиште посебне намене
у погледу надморске висине – равничарско ловиште
IV

Карта границе ловишта “Кућине” на геотопографској подлози
у размери 1:50000 у прилогу захтева.
VIII
Заштићена природна добра: нема.

Опис граница ловишта “Кућине”:
Почетна тачка ( х-4987137,505; y-7363831,080 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција-зона 7) се налази у пресеку канала Шидина у северној тачки
оделења 4 газдинске јединице “Кућине-Накло-Кљештевица” одакле се спушта границом државне шуме уз руб оделења 4; 5; 6,
наставља до средине тока реке Босут продужава средином тока
низводно до оделења 26, наставља границом државне шуме рубом
оделења 26; 27; 28; 32; 33; 34; 39; 40; 47; 48; 54; 55; затим наставља
у правцу севера границом државне шуме односно рубом оделења
55; 56; 53; 52; затим скреће у правцу северозапада рубом оделења

IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 515/2011-05
Датум 24. Јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«ВРАЊАК»
I
Назив ловног подручја: Jужносремско
II
Назив ловишта: “Врањак”

Београд - Загреб одакле наставља према западу границом државне шуме, односно рубом оделења 24; 17; 16; 11; 10; где долази у
почетну тачку.
V
Површина ловишта “Врањак” износи 544,09 ха.
VI
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте у ловишту су:
1. Крупна дивљач:
- дивља свиња (Sus scrofa L.),
- срна (Capreolus capreolus L.);
2. Ситна дивљач:
A) Длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.);
Б) Перната дивљач:
- фазан (Phasianus sp.L.),
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis).

III
Врста и тип ловишта:
- у погледу коришћења простора- ограђени и отворени део
ловишта “Врањак”
- у погледу намене
- ловиште посебне намене
- у погледу надморске висине – равничарско ловиште

VII
Карта границе ловишта “Врањак” на геотопографској подлози
у размери 1:50000 у прилогу захтева.
VIII
Заштићена природна добра: нема.

IV
Опис граница ловишта “Врањак”:
Почетна тачка (х-4990350,614; y-7362097,787 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова
пројекција – зона 7) се налази поред аутопута и водотока Шидина
северозападни угао оделења 10 газдинске јединице “РадинскаВрањак” и иде границом државне шуме односно рубом оделења
10; 9; , спушта се југоисточно средином канала Шаркудин до оделења 20, наставља југозападно рубом оделења 20 затим југоисточно рубом оделења 20 и 21 и долази до шљунчаног пута одакле
наставља према североистоку уз руб шљунчаног пута до оделења
22 па наставља рубом оделења 22; 23; 24; и долази до аутопута
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IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 514/2011-05
Датум: 24.јануар 2012.г.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.
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Члан 7.

На основу 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи (‘’Службени лист АП Војводине’’, број: 4/10 и 4/11), члана
41. став 1. тачке 1, 2. и 10. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС’’, број: 99/2009),
члана 8, 19, 20, 23. и 24. Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (‘’Сл. лист
АП Војводине’’, број: 23/2011), покрајински секретар за културу
и јавно информисање доноси:
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПО КОНКУРСИМА
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2012. ГОДИНИ
Члан 1.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат) овом одлуком покреће
поступак за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години на име
финансирањa и суфинансирања програма и пројеката субјекata у
култури чији оснивач, у смислу Закона о култури („Службени
гласник РС“ број: 72/09), није Аутономна Покрајина Војводина.
Члан 2.
Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне
Покрајине Војводине за 2012. годину и Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за
2012. годину за намене из члана 1. ове одлуке, планирана су средства у укупном износу од 206.400.000,00 динара (словима: двесташестмилиона-четиристотинехиљададинара и 00/100).
Члан 3.
Средства из члана 2. ће се доделити установама и организацијама у области културе чији оснивач није Аутономна
Покрајина Војводина, путем конкурса, за сваку област посебно.
Члан 4.
Секретаријат ће суфинансирати издавачке делатности у АП
Војводини у укупном износу од 15.500.000,00 динара (по класификацији корисника: 7.100.000,00 динара – 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, 1.300.000,00 динара – 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти, 4.600.000,00 динара - 4651
Остале текуће дотације и трансфери и 2.500.000,00 динара – 4819
Дотације осталим непрофитним организацијама).
Члан 5.
Секретаријат ће суфинансирати програме и пројекте у култури
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у
укупном износу од 125.580.000,00 динара (по класификацији корисника: 19.100.000,00 динара – 4541 Текуће субвенције приватним предузећима, 30.480.000,00 динара – 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти и 76.000.000,00 динара – 4819 Дотације
осталим непрофитним организацијама).
Члан 6.
Секретаријат ће суфинансирати производњу филмова и телевизијских програма из области културе и уметности у укупном
износу од 19.400.000,00 динара (по класификацији корисника:
16.200.000,00 динара – 4541 Текуће субвенције приватним предузећима и 3.200.000,00 динара - 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама).

Секретаријат суфинансирати пројекте и програме у области
заштите културног наслеђа у АП Војводини у укупном износу од
37.120.000,00 динара (по класификацији корисника: 17.920.000,00
динара – 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти и
19.200.000,00 динара – 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама).
Члан 8.
Секретаријат ће финансирати или суфинансирати текуће поправке и одржавање, набавку опреме установа културе и набавку
књига за библиотеке у укупном износу од 8.800.000,00 динара
(по класификацији корисника: 3.200.000,00 динара – 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти и 5.600.000,00 динара – 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти).
Члан 9.
Општи услови, критеријуми за доделу средстава, рок за подношење пријава на конкурс и други подаци који су од важности за
спровођење конкурса биће утврђени конкурсима за сваку област
посебно.
Конкурси ће се објавити на интернет страници Секретаријата,
‘’Службеном листу АП Војводине’’ и у једном од јавних гласила
које покрива целу територију АП Војводине.
Обавештење о расписаним конкурсима и јавном огласу може се
објавити у листовима који излазе на територији АП Војводине на
језицима националних мањина.
Члан 10.
Пријаве на конкурсе из чл. 4. до 8. се подносе у писменој форми
на обрасцима који су саставни део конкурса, а могу се добити
у Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, или на интернет
страници Секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Члан 11.
Покрајински секретар за културу и јавно информисање ће образовати посебне Комисије за доделу средстава (у даљем тексту:
Комисија) за сваку област за коју се средства додељују путем конкурса, које разматрају поднете конкурсне пријаве.
Након разматрања поднетих пријава Комисија доставља
Покрајинском секретару предлог за доделу средстава по Конкурсу.
Конкурсне пријаве за доделу средстава за конкурс из члана
7. ове одлуке које се тичу пројеката и програма из тематске области заштите нематеријалног културног наслеђа националних
заједница у АП Војводини разматра Национални савет националних заједница и доставља покрајинском секретару предлог за
доделу средстава по Конкурсу.
Покрајински секретар разматра предлоге из става 2. и 3. овог
члана и одлучује о додели средстава решењем.
Решење из става 4. овог члана је коначно.
Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса писмено
обавестити подносиоце пријава.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у ‘’Службеном листу АП Војводине’’.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Број: 132-451-39/2012-04
Нови Сад, 23. јануара 2012. године

Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 8. раздео 07 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине
за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11) и члана 6.
Правилника за суфинансирање пројеката подстицања јавног информисања у дијаспори, 132 Број: 651-1/2012, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ДИЈАСПОРИ
Укупан износ средстава који се расподељује је 2.000.000 динара.
Конкурсом за суфинансирање пројеката јавног информисања
у дијаспори одобравају се средства за реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који
живе у суседним државама Аутономне Покрајине Војводине, и то:
Хрватској, Мађарској и Румунији (у даљем тексту: дијаспора).
Средства се одобравају у циљу: увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у регистрованим јавним гласилима, развоја јавних гласила, унапређења програмских садржаја
јавних гласила, подршке остваривања права српског народа у
дијаспори на информисање на сопственом језику, развојa образовања и неговањa сопствене културе и идентитета, развоја језичке
културе.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира пројекте највише до 75% вредности пројекта.
ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање нових или обновљених
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интереса српског народа у дијаспори у области информисања.
Циљ конкурса jе суфинансирање производње нових и обновљених програмских садржаjа jавних гласила у дијаспори значаjних
за остваривање интереса припадника српског народа који живи у
дијаспори, што подразумева увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским јавним гласилима који се посебно односе на економску, друштвену
и културну проблематику, питања из области социјалне заштите,
друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана,
родну равноправност, мањинске друштвене групе, заштиту животне средине.
Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за
остваривање права на jавно информисање српског народа, значаj
проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и културног идентитета припадника српског народа, квалитет, актуелност, креативност, експеримент у жанру, финансиjска конструкциjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност
имају пројекти који су доступни већем броjу корисника.
УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Предложени проjекат се мора реализовати преко регистрованог jавног гласила чије се седиште налази на територији државе
из које конкурише предлагач пројекта.
Уколико је учесник на конкурсу регистрован за продукцију,
али не и за емитовање, мора имати потписан уговор са регистрованим јавним гласилом које ће емитовати медијски производ.
Право учешћа на конкурсу имаjу регистровани оснивачи јавних гласила и правна лица регистрована за аудио и видео продукције на језику и писму припадника српског народа у наведеним
земљама.
ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
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секретар за културу и јавно информисање.
Уз попуњен образац пријаве, оснивач јавног гласила мора доставити:
- уверење о регистрацији оснивача јавног гласила,
- уверење о регистрацији јавног гласила,
- у говор о уступању медијског производа за емитовање са регистрованим јавним гласилом (уколико је учесник регистрован за продукцију, али не и за емитовање),
- потврду о броју жиро рачуна,
- потврду о матичном броју,
- потврду о пореском идентификационом броју.
Конкурсна комисија неће разматрати:
- п ријаве оснивача јавних гласила који не испуњавају услове по
конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу,
- неблаговремено поднете приjаве,
- п ројекте који нису у складу са утврђеним предметом конкурса,
- непотпуне пријаве,
- п ријаве оснивача јавних гласила који су већ добијали средства од Секретаријата, а нису поднели комплетан извештај,
- п ријаве које нису поднете на обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински
секретар на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не
може се употребити правно средство. Решење о расподели средстава је акт располагања против којег се не може водити управни
спор.
Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Подносиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о
резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за
културу и јавно информисање није обавезан да образложи своје
одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Средства се користе искључиво за намене за која су додељена,
а Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2012. године и да Покрајинском секретаријату за културу и
јавно информисање достави извештај о наменском утрошку средстава, најкасније 15 дана након реализације пројекта, на формуларима који се могу наћи на сајту Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Конкурс jе отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 9.
фебруара 2012. године.
VI ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори.
2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори
Додатне информациjе се могу добити на телефон
021/487 42 74.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Број: 651-1/2012
Дана: 25. 1. 2012.

Покрајински секретар за културу
и јавно информисање
Милорад Ђурић,с.р.

25. јануар 2012.
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53.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”, број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”,
бр. 4/2010) и члана 8. раздео 07 и члана 22. став 1. Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11) и члана
5. Правилника за суфинансирање пројеката подстицања jавног
информисања, 132 Број: 642-1/2012 , Покрајински секретаријат за
културу и јавно информисање расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Укупан износ средстава који се расподељује је
45.125.000 динара
Конкурсом за суфинансирање пројеката јавног информисања
одобравају се средства за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се дистрибуирају или емитују у
Аутономној Покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана Аутономне Покрајине Војводине, укључујући и Интернет странице уписане у регистар јавних гласила.
Средства се одобравају за следеће намене: суфинансирање производње нових и обновљених програмских садржаjа, афирмацију
мултикултуралности, развој вишејезичности и интеркултурализма у јавним гласилима значаjним за остваривање jавног интереса
грађана Војводине, што подразумева увођење, побољшање или
проширење програмских садржаја у новинама или електронским
јавним гласилима на српском језику и на језицима националних
заједница, који се посебно односе на економску, друштвену и
културну проблематику, мањинске друштвене групе, питања из
области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, положаја
младих или старијих грађана, родну равноправност, заштиту животне средине.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира наjвише до 75% вредности проjекта.
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе : суфинансирање нових или обновљених
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интереса грађана Војводине у области информисања.
Циљ конкурса jе подизање квалитета и разноврсности јавног
информисања, афирмација мултикултуралности, развој интеркултурализма, подстицање вишејезичних програма, унапређење
програмских садржаја јавних гласила, развој образовања и неговање језика и културе у Аутономној Покрајини Војводини, информисање о европским вредностима и развијање грађанске свести
креирањем и производњом нових садржаја или путем побољшања
и иновирања постојећих садржаја, који се односе посебно на актуелну економску и укупну друштвену проблематику, питања из
области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, затим положаја младих и старијих грађана, родну равноправност, мањинске
друштвене групе, заштиту животне средине и одрживи развој,
афирмацију демократских принципа и друге актуелне теме.
Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за
остваривање права на jавно информисање грађана Војводине на
нивоу Покрајине, региона, града или општине, квалитет, креативност, актуелност и значаj проjекта за унапређење права на
информисање и jезичког и културног идентитета припадника
националних заjедница у Аутономној Покрајини Војводини, финансиjска конструкциjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост
проjекта. Предност имају пројекти који су доступни већем броjу
корисника и програми вишејезичног, мултикултурног и интеркултуралног садржаjа.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласи-
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ла које је од посебног значаја за јавно информисање грађана Аутономне Покрајине Војводине.
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила уписаних у Регистар јавних гласила при Агенцији за
привредне регистре, као и аудио и видео продукције које имају
потписане уговоре о емитовању са емитерима радијског и телевизијског програма, који су уписани у Регистар јавних гласила.
На конкурсу не могу учествовати :
- oснивачи јавних гласила који већину прихода остварују од
претплате или друге месечне надокнаде за своје услуге,
- медијски производи који се дистрибуирају/емитују преко јавних гласила која већину прихода остварују од претплате или
друге месечне надокнаде за своје услуге,
- оснивачи јавних гласила који примају субвенцију по другом
основу из Буџета Аутономне Покрајине Војводине.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта
по јавном гласилу.
III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за културу и јавно информисање.
Конкурсна комисија неће разматрати:
- п ријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу,
односно немају право учешћа на конкурсу,
- неблаговремено поднете приjаве,
- п ројекте који нису у складу са утврђеном наменом средстава
из Правилника за суфинансирање пројеката подстицања јавног информисања,
- непотпуне пријаве,
- п ријаве подносилаца којима су раније одобрена средства, а
нису поднели извештај о наменском коришћењу истих,
- п ријаве са непотпуном документацијом,
- п ријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не
може се употребити правно средство. Решење о расподели средстава је акт располагања против којег се не може водити управни
спор. Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање :
www.kultura.vojvodina.gov.rs
Подносиоци пријава ће писаним путем бити обавештени о
резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за
културу и јавно информисање није обавезан да образложи своје
одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс jе отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 9.
фебруара 2012. године.
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту: : www.kultura.vojvodina.
gov.rs
Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису оснивача у Регистар привредних
субјеката
- фотокопија решења о упису у Регистар јавних гласила
- фотокопија потврде о пореском идентификационом броју
- потписан уговор о емитовању са емитерима радијског и телевизијског програма (за аудио и видео продукције), који су
уписани у Регистар јавних гласила.
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс за подстицање
јавног информисања.
2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за подстицање јавног информисања.
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Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2012. године и да Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање достави извештај о наменском утрошку
средстава, најкасније 15 дана након реализације пројекта, на формуларима који се могу наћи на сајту Покрајинског секретаријата
за културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информациjе се могу добити на телефон 021/487 42
74.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Број: 642-1/2012
Дана: 25. јануара 2012.

Покрајински секретар за
културу и јавно информисање
Милорад Ђурић,с.р.
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник РС”,
број: 99/09), члана 22. и члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”, бр. 4/2010) и
члана 8. раздео 07 и члана 22. став 1. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину
(“Службени лист АПВ”, број: 23/11) и члана 7. Правилника за суфинансирање пројеката за унапређење професионалних стандарда
јавног информисања, 132 Број: 642-2/2012 , Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање расписује:
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Износ средстава који се расподељује је 1.900.000,00 динара.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира наjвише до 80% вредности проjекта.
I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ
Предмет конкурса jе суфинансирање:
- стручних скупова који се баве едукацијом новинара и других
медијских стручњака;
- медијских фестивала.
Циљ конкурса је: едукација новинара и других медијских
стручњака, стално праћење законске регулативе, размена искустава у области јавног информисања, афирмација новинарства и
упознавање стручне јавности са медијским производима.
Критериjуми су: квалитет, актуелност професионалног и едукативног приступа, значаj проjекта за развоj професионалних
стандарда јавног информисања, финансиjска конструкциjа коjа
гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност имају
пројекти који су доступни већем броjу корисника.
II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних
гласила, професионална новинарска удружења, катедре за медије
при факултетима који едукују медијске стручњаке, новинарске
школе, стручне агенције у области информисања које имају седиште у Аутономној Покрајини Војводини.
На конкурсу не могу учествовати подносиоци пријава који су у
тешкоћама у складу са чл. 81. ст. 1. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (“Службени гласник РС”, број: 13/10).
Оснивач јавног гласила, односно привредни субјекат у тешкоћама је онај привредни субјекат који није способан да властитим средствима или средствима која може добити од својих власника/деоничара или поверилаца или из других извора спречи
губитке, а који би, без интервенције државе, краткорочно или
средњерочно угрозили његов опстанак. За привредни субјекат се
сматра да је у тешкоћама уколико испуњава било који од наведених услова:
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(1) у случају привредног субјекта са ограниченом одговорношћу, ако је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала
смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом
прописаног минималног основног капитала,
(2) у случају привредног субјекта у којем најмање једно лице
има неограничену одговорност за дугове привредног субјекта, уколико је у претходних 12 месеци капитал приказан у
финансијским извештајима смањен за више од 50%,
(3) независно од облика привредног субјекта, уколико испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на основу
закона.
Уколико није испуњен ни један од услова због којих се сматра
да је привредни субјекат у тешкоћама, може се сматрати да је оснивач јавног гласила у тешкоћама уколико су очигледни показатељи који указују да се ради о привредном субјекту у тешкоћама,
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха,
вишак капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст
трошкова камата и пад или нулта нето вредност имовине.
Новоосновани привредни субјекат чији је период пословања
краћи од три године неће се сматрати да је у тешкоћама у том периоду, осим ако је у питању мали или средњи привредни субјекат
који испуњава критеријуме за покретање стечајног поступка на
основу закона.
Подносиоци пријаве могу поднети само један предлог пројекта.
III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ
Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински
секретар за културу и јавно информисање.
Конкурсна комисија неће размати:
- п ријаве подносилаца који не испуњавају услове по конкурсу,
односно немају право учешћа на конкурсу
- неблаговремено поднете приjаве
- п ројекте који нису у складу са утврђеном наменом средстава
из Правилника за суфинансирање пројеката за унапређење
професионалних стандарда јавног информисања
- непотпуне пријаве
- п ријаве подносилаца којима су раније одобрена средства Секретаријата, а нису поднели извештај о наменском коришћењу
истих
- п ријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Секретаријата уз пратећу документацију.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински
секретар, на предлог конкурсне комисије и против тог решења не
може се употребити правно средство.
Решење о расподели средстава је акт располагања против којег
се не може водити управни спор.
Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Носиоци пријава ће писменим путем бити обавештени о резултатима конкурса, при чему Покрајински секретаријат за културу
и јавно информисање није обавезан да образложи своје одлуке.
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине.
Конкурс jе отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 9.
фебруара 2012. године.
IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ
Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на
формуларима коjи се могу наћи на саjту:
www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису у Регистар привредних субјеката
- фотокопија потврде о пореском идентификационом броју
- изјава одговорног лица да подносилац пријаве није у тешкоћама у смислу чл. 2. тач. 5. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (“Службени гласник РС”, број: 13/10), која се
налази у саставу обрасца за пријаву.

25. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:
1. Два примерка путем поште на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
2. Један примерак путем електронске поште на:
mediji.psinf@gmail.com
са назнаком за Конкурс за професионалне стандарде.
Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. децембра 2012. године.
Средства се користе искључиво за намене за која су додељена,
а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за
културу и јавно информисање достави извештај о реализацији
пројекта и доказ о наменском коришћењу додељених средстава.
Додатне информациjе се могу добити на телефон: 021/487-4274
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Број: 642-2/2012
Дана: 25. 1. 2012.

Покрајински секретар за
културу и јавно информисање
Милорад Ђурић,с.р.

55.
На основу члана 41. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије“, број: 99/09), члана 8, 19, 20, 23. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист AПВ“, број: 23/11), члана
36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи
(“Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години (коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број: 132-451-39/2012-04 од 23. јануара 2012. године), Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
У АП ВОЈВОДИНИ У 2012. ГОДИНИ
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће у 2012. години издавачку делатност у АП Војводини у укупном износу од 15.500.000,00 динара (по класификацији
корисника: 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима
7.100.000,00 динара, 4631 – Текући трансфери осталим нивоима
власти 1.300.000,00 динара, 4651 Остале текуће дотације и трансфери 4.600.000,00 и 4819 – Дотације осталим непрофитним организацијама 2.500.000,00 динара) и то у следећим областима:
1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРВИХ ИЗДАЊА КЊИГА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ У АП ВОЈВОДИНИ (на српском
језику, језицима националних заједница, превода значајних књига са страних језика на српски и језике националних заједница,
превода значајних дела са српског језика или језика националних
заједница на светске језике, са српског језика на језике националних заједница, са језика националних заједница на српски језик,
са неког од језика националних заједница на неки други језик
националних заједница, а из следећих области: роман, приповедачка проза, поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и
уџбеника) есејистика, уметничка критика, драма, уметничке монографије, дела из историје уметности и дела из хуманистичких

Број 1 - Страна 63

и друштвених наука.
2. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА КОЈИ СУ ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У АП ВОЈВОДИНИ (часописа за културу, књижевност и уметност, часописа
за омладину и часописа за децу који излазе у штампаној и електронској форми на српском језику и/или језицима националних
заједница .
II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу за објављивање првих издања
књига имаjу искључиво правна лица чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине коjа су регистрована за бављење издавачком делатношћу, а на конкурсу за објављивање
часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности могу да учествују издавачи и друга правна лица чије је седиште на територији АП Војводине и чија је претежна делатност
култура, а која својом делатношћу значајно доприносе развоју и
промоцији културе, књижевности и уметности у АП Војводини
(у даљем тесту: Подносилац пријаве).
2. За суфинансирање објављивање првих издања књига од значаја за културу и уметност у АП Војводини Подносилац пријаве
може поднети највише пет (5) пријава, а за суфинансирање објављивање часописа који су од посебног значаја за развој културе
и уметности у АП Војводини, Подносилац пријаве може поднети
највише три (3) пријаве.
3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за суфинансирање објављивање књига од значаја за културу
и уметност у АП Војводини и Упитника за суфинансирање објављивање часописа од значаја за културу и уметност у АП Војводини и може се преузети у просторијама Покрајинског секретарија за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад, или на интернет страници www.kultura.vojvodina.
gov.rs.
Уз пријаву се обавезно подноси:
- оверена и потписана изјава од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код
надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом броју;
- сви прилози који су наведени у Упитнику.
За тачност података унетих у Упитник одговара Подносилац
пријаве.
4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 25. јануара до 8.
фебруара 2012. године.
5. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се
упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16.
ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ издавачке делатности
у 2012. години
Резултати конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.
6. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и
пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање током 2011. године доделио средства
на име суфинансирања програма и пројеката у области културе,
а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
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7. Секретаријат задржава право да од Подносиоца пријаве који
су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
8. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
Подносиоца пријаве.
9. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар за
културу и јавно информисање, уз претходно добијено мишљење
Комисије за доделу средстава.
10. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.

25. јануар 2012..
IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

Уз конкурсну пријаву Подносилац пријаве за суфинансирање
објављивања књига дужан је да достави потписану стручну рецензиjу дела и доказ о регулисаним ауторским правима, а Подносилац пријаве за суфинансирање објављивања часописа дужан је
да достави последњи објављени број часописа или адресу интернет странице, ако је часопис у електронској форми, или рукопис,
уколико је реч о првом броју часописа, као и критичке прилоге о
часопису који су објављени у средствима јавног информисања.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

11. Решење секретаријата је коначно и против њега не може се
уложити правни лек.
12. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
суфинансираће објављивање књига од значаја за културу и уметност у АПВ узевши у обзир следеће критеријуме:
1. да пријава на Конкурс садржински одговара напред наведеним областима и да испуњава све опште услове Конкурса;
2. књижевни, уметнички или научни квалитет књиге;
3. културни и јавни интерес објављивања књиге;
4. да књига доприноси промоцији културе АП Војводине и њеном културном наслеђу;
5. отвореност према другим културама и унапређење међусобног упознавања и разумевања.

Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.

56.
На основу члана 41. став 1. тачка 1) и 2) Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник Републике Србије“, број: 99/09), члана 8, 19, 20, 23. и 24.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину (“Службени лист AПВ“, број: 23/11),
члана 36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи
(“Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години (коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број: 132-451-39/2012-04 од 23. јануара 2012. године) Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2012. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће објављивање часописа узевши у обзир следеће:
1. да је часопис из области културе, књижевности и уметности;
2. утицај часописа на територији АП Војводине;
3. значај часописа за развој културе, књижевности и уметности
за народ, националну мањину и етничку заједницу;
4. да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске
критеријуме;
5. континуитет излажења часописа;
6. да часопис испуњава све услове Конкурса.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
(у даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2012. години
пројекте и програме у области заштите културног наслеђа у АП
Војводини у укупном износу од 37.120.000,00 динара (по класификацији корисника: 17.920.000,00 динара – 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти и 19.200.000,00 динара – 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама), за следеће тематске
области:

Тематска област
1.

планирана средства

Заштита непокретног и покретног културног наслеђа

16.440.000,00 динара

2. Заштита нематеријалног културног наслеђа Срба

11.000.000,00 динара

3. Заштита нематеријалног културног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и
Мађарској

1.000.000,00 динара

4. Заштита нематеријалног културног наслеђа националних заједница

5.600.000,00 динара

5. Програми традиционалних манифестација

3.080.000,00 динара

укупно
1. У области ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА суфинансираће се:
• пројекти/програми заштите, конзервације, рестаурације, ревитализације, реконструкције и презентације непокретног културног наслеђа (категорисана културна добра - градитељско наслеђе и археолошки локалитети);
• пројекти/програми заштите, истраживања, чувања и презентације покретних културних добара - музејске грађе и
архивске грађе;
• пројекти/програми савремених начина обраде, евидентирања и презентовања културног наслеђа у дигиталној
форми и новим медијима;
• пројекти/програми којима се промовише заштита, чу-

37.120.000,00 динара
вање и презентовање културног наслеђа код деце и младих;
• пројекти/програми којима се уводе савремене методе и
међународни стандарди у области заштите културног
наслеђа, унапређује струка и врши едукација;
• пројекти/програми сарадње установа заштите у АП
Војводини ради реализације заједничких програма, и
• пројекти/програми којима се промовишу принципи мултикултуралности кроз заштиту културног наслеђа, и други пројекти/програми у овој области од посебног интереса за Покрајину.
2. У областима ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА СРБА У АП ВОЈВОДИНИ, ЗАШТИТА НЕМА-

25. јануар 2012.
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ТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА НАЦИОНАЛНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ и ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРБА У РУМУНИЈИ,
ХРВАТСКОЈ И МАЂАРСКОЈ суфинансираће се:
• пројекти/програми истраживања, сакупљања, обраде,
документовања и презентовања нематеријалног културног наслеђа, неговања и чувања традиционалног народног стваралаштва (изворне народне игре, песме и музика, народни обичаји, ритуали и веровања, усмена народна традиција, народна поезија; организовање манифестација, стручних и научних скупова, концерата, изложби и сличних програма; сакупљање, обрада, бележење и
чување података; објављивање штамапних публикација,
каталога, брошура и мултимедијалних записа на различитим носачима звука и слике, и друго);
• набавка и поправка основних средстава за рад удружења
и друштва која се баве неговањем и презентовањем традиционалних народних игара, песама и музике (под основним средствима подразумевају се ношње и други традиционални одевни предмети, материјал за њихову израду, као и набака и поправка традиционалних инструмената који служе за презентацију народног музичког стваралаштва), и
• пројекти/програми којима се врши едукација у области
нематеријалног културног наслеђа, очувања и промовисања традиционалног народног стваралаштва, нарочито
код деце и младих, и други пројекти који промовишу значај чувања традиционалног народног стваралаштва.
3. У области ПРОГРАМИ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА суфинансираће се одржавање традиционалних, годишњих манифестација на којима се промовише мултикултуралност Војводине заједничким представљањем народног
стваралаштво Срба и националних заједница у Војводини
или се презентује њихово појединачно народно стваралаштво, и на којима се окупљају учесници из Покрајине, Републике и региона (традиционални музички и фолклорни фестивали, смотре).
II. ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
1. На Конкурсу могу да учествују:
а) у области заштите непокретног и покретног културног
наслеђа: органи локалне самоуправе, установе и друга
правна лица регистрована за послове заштите културног
наслеђа која ове послове обављају као своју претежну
делатност на основу прописа којима се регулише заштита културног наслеђа, као и друга правна лица у сарадњи са установама регистрованим за обављање делатности заштите културног наслеђа, о чему, уз конкурсну
документацију, достављају мишљење надлежне установе заштите;
б) у областима заштите нематеријалног културног наслеђа
Срба, заштите нематеријалног културног наслеђа националних заједница и програми традиционалних манифестација искључиво правна лица чије је седиште на територији АП Војводине, регистроване професионалне
и аматерске установе, невладине организације и удружења која својим научним, истраживачким и културноуметничким радом доприносе истраживању, чувању, неговању, презентовању и развоју традиционалног народног стваралаштва Срба и националних заједница у АП
Војводини и тиме доприносе очувању њихвог националног идентитета;
в) у области заштите нематеријалног културног наслеђа
Срба у Румунии, Хрватској и Мађарској искључиво тела
и удружења српских самоуправа у Румунији, Хрватској
и Мађарској, као и српска културно-просветна удружења
регистрована у наведеним земљама, чија је претежна делатност култура и које се баве заштитом, неговањем и
презентовањем културног стваралаштва Срба.
2. На Конкурсу са пројектима у области заштите непокретног
културног наслеђа, могу да учествују искључиво органи
локалне самоуправе или територијално надлежне установе
заштите културних добара, и то са пројектима заштите ка-
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тегорисаних споменика културе за које је: израђена планскотехничка документација (о чему се доставља копија пројекта као доказ), одређена намена и корисник, издато коначно
решење надлежног органа о условима за извођење мера
техничке заштите и других радова, издато коначно решење
надлежног органа о сагласности на пројекат и издато решење
о одређивању лица за вршење конзерваторског надзора. Документација о испуњености наведених услова ОБАВЕЗНО
се доставља уз конкурсну Пријаву.
На Конкурсу НЕ МОГУ да учествују приватна предузећа.
3. Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише са 3 пројекта .
4. Пријавa на Kонкурс подноси се на прописаним обрасцима
који се могу преузети на интернет страници Секретаријата:
www.kultura.vojvodina.gov.rs, и то ИСКЉУЧИВО:
• за области заштите непокретног и покретног културног наслеђа, заштите нематеријалног културног наслеђа
Срба у АП Војводинии заштите нематеријалног културног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској и
програме традиционалних манифестација на обрасцу
Пријаве за суфинансирање пројеката/програма у области заштите културног наслеђа у АП Војводини у 2012.
години, а
• за област заштите нематеријалног културног наслеђа националних заједница у АП Војводини на обрасцу Пријаве за суфинансирање програма и пројеката у области
заштите нематеријалног културног наслеђа националних заједница у АП Војводини у 2012. години.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату, и
то:
• за област заштите непокретног и покретног културног
наслеђа на телефон 021/487-45-34 и 456-016, е-mail:
dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs;
• за области заштите нематеријалног културног наслеђа
Срба и програме традиционалних манифестација Срба
у АП Војводини на телефон 021/487-45-34 и 456-016, еmail: natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs,
• за oбласти заштите нематеријалног културног наслеђа и
програме традиционалних манифестација националних
заједница у АП Војводини на телефон 021/487-47-14, еmail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs, и за
• за област заштите нематеријaланог културног наслеђа
Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској на телефон
021/487-46-42, е-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs
5. Пријава се подноси у 1 (једном) потписаном и овереном примерку, ОСИМ пријаве корисника за област заштите нематеријалног културног наслеђа и традиционалних манифестација националних заједница у АП Војводини које се подносе
у 2 (два) оверена и потписана примерка.
6. Уз пријаву се обавезно подноси:
- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица
Подносиоца пријаве
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве
код надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом
броју, и
- сви прилози који су наведени у пријавама.
	За тачност података унетих у пријаву одговара подносилац.
7. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 25. јануара до 8.
фебруара 2012. године.
8. Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У АП ВОЈВОДИНИ
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Резултати Конкурса се објављују на интернет страници Секретаријата.
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9. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и
пријаве подносиоца којима је Секретаријату током 2011. године доделио средства на име суфинансирања програма и
пројеката у области културе, а који нису поднели извештај о
њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.
10. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну
документацију и информације.
11. Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријава.
12. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар,
уз претходно добијено мишљење Комисије за доделу средстава.
Решење секретара је коначно и против њега се не може уложити правни лек.
13. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
14. На основу члана 74. став 1. тачка 5) Закона о утврђивању
надлежности Аутономне Покрајине Војводине («Сл. гласник РС», бр. 99/09) Секретаријат ће пријављене пројекте
и програме из области заштите нематеријалног културног
наслеђа националних заједница у АП Војводини проследити националним саветима националних заједница ради
прибављања мишљења, с обзиром да се национални савети
старају о спровођењу културне политике националне заједнице и, у складу са законом, учествују у процесу одлучивања о појединим питањима везаним за своју културу.
Пројекте и програме из области заштите нематеријалног културног наслеђа националних заједница које немају формиран
национални савет оцењиваће стручна комисија формирана од
стране Секретаријата.
Након прибављања мишљења националних савета и стручне
комисије, коначну одлуку о додели средстава по Конкурсу доноси покрајински секретар.
15. Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.
III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Право учешћа на Конкурсу имају пројекти и програми који
садржински одговарају напред наведеним областима, испуњавају
све наведене формалне захтеве и услове Конкурса и задовољавају
један или више критеријума, и то:
1. доприносе заштити, чувању, презентацији, реконструкцији,
популаризацији и коришћењу највреднијег непокретног,
покретног и нематеријалног културног наслеђа у АП Војводини;
2. доприносе интегралној заштити културног наслеђа и одрживом развоју;
3. обезбеђују доступност садржаја, грађе или побољшавају
и унапређују квалитет заштите и презентацију културног
наслеђа у јавности;
4. обезбеђују заштиту, неговање и документовање нематеријалног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској, чувају
њихов културни и језички идентитет и презентују њихово
традиционалног народно стваралаштво;
5. доприносе сарадњи и умрежавању установа у циљу реализације заједничких пројеката, или доприносе сарадњи
установа заштите културног наслеђа са невладиним и приватним сектором у циљу унапређења заштите, промоције и
коришћења културног наслеђа;
6. доприносе развоју и унапређењу струке, примени савремених метода и стандарда у области заштите културног
наслеђа, развијају иноватиност у приступу и методама реализације пројекат, као и промоцији, размени искустава, програма и експерата и едукацији у области заштите културног
наслеђа;
7. доприносе стварању, презентацији и промовисању нових
садржаја заснованих на заштити културног наслеђа, и
8. доприносе популаризацији садржаја везаних за заштиту културног наслеђа код деце и младих, едукацији ових група о
вредноси и значају чувања и проулавања културног наслеђа
и њиховом укључивању у пројекте у овој области.

25. јануар 2012..

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Милорад Ђурић,с.р.

57.
На основу члана 41. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије“, број: 99/09), члана 8, 19, 20, 23. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист AПВ“, број: 23/11), члана
36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи
(“Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години (коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број: 132-451-39/2012-04 од 23. јануара 2012. године), Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА, НАБАВКУ
ОПРЕМЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ И НАБАВКУ КЊИГА ЗА
БИБЛИОТЕКЕ
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање ће
у 2012. години финансирати или суфинансирати текуће поправке
и одржавање, набавку опреме установа културе и набавку књига
за библиотеке у укупном износу од 8.800.000,00 динара (по економским класификацијама: 3.200.000,00 динара – 4631 Текући
трансфери осталим нивоима власти и 5.600.000,00 динара – 4632
Капитални трансфери осталим нивоима власти).
Конкурс се односи на текуће поправке и одржавање и набавку
опреме установа културе и набавку књига за библиотеке које
имају за циљ: реализацију, развијање, афирмацију, презентацију
пројеката из области културе, побољшавање услова рада установа културе, попуњавања и обнављања књижног фонда јавних
општинских библиотека у Аутономној Покрајини Војводини.
II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
Тематске области:
1) текуће поправке и одржавање и набавку опреме установа
културе и
2) набавку књига за библиотеке.
Подносилац пријаве може да конкурише највише са једним
пројектом за:
- текуће поправке и одржавање
- набавку опреме и
- набавку књига за библиотеке.
Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво за:
1) тематску област текуће поправке и одржавање и набавку
опреме установа културе на обрасцу Упитник за пријаву на
Конкурс финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда и набавку нове опреме за установе
културе на територији Аутономне Покрајине Војводине у
2012. години и
2) тематску област набавку књига за библиотеке на обрасцу
Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига јавних
општинских библиотека у АП Војводини у 2012. години.
Уз пријаву се обавезно подноси:
- изјава оверена и потписана од стране овлашћеног лица
Подносиоца пријаве;
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве
код надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом броју
и
- сви прилози који су наведени у Упитнику за пријаву на
Конкурс финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда и набавку нове опреме за
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установе културе на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2012. години, односно у Пријави на Конкурс за суфинансирање набавке књига јавних општинских библиотека у АП Војводини у 2012. години.
За тачност података унетих у Упитник за пријаву на Конкурс
финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда и набавку нове опреме за установе културе на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2012. години односно
у Пријави на Конкурс за суфинансирање набавке књига јавних
општинских библиотека у АП Војводини у 2012. години, одговара подносилац пријаве.
Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 25. јануара до 8.
фебруара 2012. године.
Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се
упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
За тематску област:
1) т екуће поправке и одржавање и набавку опреме установа
културе
ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ, ОДРЖАВАЊА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ У АПВ
2) набавку књига за библиотеке
ЗА Конкурс за суфинансирање набавке књига јавних општинских библиотека у АП Војводини у 2012. години.
Резултати конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.
1. Пријавe које се доставе након наведеног рока, Пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса
или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве,
као и пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање током 2011. године
доделио средства на име суфинансирања текућих поправки
и одржавања, набавку опреме и набавку књига, а који нису
поднели извештај о њиховој реализацији неће се узимати у
разматрање.
2. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну
документацију и информације.
3. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријаве.
4. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар
за културу и јавно информисање, уз претходно добијено
мишљење Комисије за доделу средстава.
5. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
6. Решење секретара је коначно и против њега не може се уложити правни лек.
7. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. На Конкурсу могу да учествују:
- за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржање и набавку нове опреме установе културе
– индиректни индиректни корисници средстава буџета
градова и општина на територији Аутономне Покрајине Војводине (корисници јавних средстава који су
укључени у систем консолидованог рачуна трезора) и
- за суфинансирање набавке књига библиотека у АПВ јавне општинске библиотеке регистроване на подручју
АП Војводине.
19.100.000,00 динара
30.480.000,00 динара
76.000.000,00 динара
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Додатне информације се могу добити у Секретаријату, и то:
- за текуће поправке и одржавање и набавку опреме
на телефон 021/487-4264, e-mail: nada.radenkovic@
vojvodina.gov.rs, a
- за набавку књига за библиотеке 021/487-4872,
e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.
3. Пријава се подноси у једном примерку.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
- за текуће поправке и одржавање и набавку опреме расподела
средстава утврђује се на основу критеријума:
1. да су испуњени сви услови Конкурса;
2. да су наведени укупни трошкови потребни за реализацију
пројеката;
3. да постоје други извори финансирања пројеката и
4. да је захтев за доделу средстава поднела установа културеиндиректни корисник буџетских средстава локалне самоуправе са територије неразвијених и недовољно развијених
општина у Аутономној Покрајини Војводини.
- за набавку књига расподела средстaва вршиће се пропорционално броју активних чланова јавне општинске библиотеке у
односу на укупан број становника те општине.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.

58.
На основу члана 41. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије“, број: 99/09), члана 8, 19, 20, 23. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист AПВ“, број: 23/11), члана
36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи
(“Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години (коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број: 132-451-39/2012-04 од 23. јануара 2012. године), Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање расписује
КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКAТА
У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА АП ВОЈВОДИНЕ У 2012. ГОДИНИ
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће у 2012. години програме и пројекте у култури у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине који
се односе на:
1. фестивале (у оквиру тачака 2.- 7.)
2. м узичко и музичко-сценско стваралаштво
(снимање ауторског материјала, концерти, радионице, плес)
3. л иковно и примењено стваралаштво (изложбе, колоније, радионице)
4. књижевно стваралаштво (манифестације, награде, колоније)
5. позоришно стваралаштво (позоришне представе, радионице,
награде)
6. филмскe презентације и филмске радионице
7. видео и мултимедијално стваралаштво
8. међурегионалну сарадњу (у оквиру тачака 1.- 7.)
а у укупном износу од 125.580.000,00 динара.

по класификацији корисника
– 4541 Текуће субвенције приватним предузећима
- 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
- 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама
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II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА
1. Н
 а Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица чије
је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине
и чија је претежна делатност култура, као што су: установе
културе чији оснивач није Аутономна Покрајина Војводина, уметничка удружења, невладине организације и правна
лица регистрована за послове културе која ове послове обављају као своју основну или претежну делатност на основу
закона и других прописа којима се уређује област културе и
уметности, а која својим стваралаштвом значајно доприносе
развоју и промоцији савременог уметничког стваралаштва
АП Војводине у Републици Србији и иностранству (у даљем
тексту: Подносилац пријаве).
2. Подносилац пријаве може да учествујер на Конкурсу са највише четири пројекта или програма. Пријава и приложена
документација се подноси у једном примерку.
3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Упитника за програме и пројекте у култури у области савременог
уметничког стваралаштва и може се преузети у просторијама Покрајинског секретарија за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16. Нови Сад или на интернет
страници www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Уз пријаву се обавезно подноси:
-изјава оверена и потписана од стране овлашћеног лица
Подносиоца пријаве;
-фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве
код надлежног органа;
-фотокопијa Потврде о пореском идентификационом броју;
-званичан доказ о рачуну у банци и
-сви прилози који су наведени у Упитнику
За тачност података унетих у Упитник одговара Подносилац
пријаве.
4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 25. јануара до 8.
фебруара 2012. године.
5. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских
021/487
021/487
021/487
021/487

4560
4507
4534
4642

-
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органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине
– писарница, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
- за конкурс Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.
6. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса
или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве,
као и пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат
за културу и јавно информисање током 2011. године доделио средства на име суфинансирања програма и пројеката
у области културе, а који нису поднели извештај о њиховој
реализацији, неће се узимати у разматрање.
7. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације.
8. Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити Подносиоце пријаве.
9. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар
за културу и јавно информисање, уз претходно добијено
мишљење Комисије за доделу средстава.
10. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
11. Решење секретара је коначно и против њега не може се уложити правни лек.
12. Пријаве и приложена документација подносиоцима се не
враћају.
13. Све информације о Конкурсу могу се добити и путем телефона :

музичко, музичко-сценско стваралаштво и позоришно стваралаштво
ликовно и примењено стваралаштво, књижевно стваралаштво
фестивали, видео и мултимедијално стваралаштво
међурегионална сарадња

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће програме и пројекте који:
● испуњавају услове Конкурса;
● својим садржајем и уметничким значајем доприносе развоју
културе и уметности у земљи и иностранству, промовишу
културу наше земље у свету, или су укључени у међурегионалне мреже и пројекте;
● својим дугогодишњим одржавањем представљају културни
идентитет средине у којој се одржавају и АП Војводине;
● валитетно доприносе остваривању међурегионалне културне
сарадње
● п ромовишу принципе интеркултуралности као и мултикултуралног и мултинационалног друштва у АП Војводини кроз
унапређење и промоцију савременог уметничког стваралаштва;
● оприносе неговању културе, унапређењу и промовисању савременог уметничког стваралаштва у АП Војводини;
● доприносе децентрализацији културе и равномерном културном развоју у АП Војводини;
● доприносе остваривању сарадње у земљи и иностранству са
другим установама културе у области савременог уметничког стваралаштва, умрежавању и професионализацији рада

установа културе, организација и удружења грађана;
● доприносе обележавању значајних јубилеја и награда у домаћој и међурегионалној културној јавности;
● да су програми и пројекти намењени деци и младима као и
особама са инвалидитетом и доприносе њиховом укључивању у регионалне програме и пројекте у области савременог
уметничког стваралаштва
IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Уз пријаву која се подноси на обрасцу Упитника за суфинансирање пројеката у култури из области савременог уметничког
стваралаштва, потребно је доставити и све прилоге који су наведени у Упитнику.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.

59.
На основу члана 41. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник
Републике Србије“, број: 99/09), члана 8, 19, 20, 23. и 24. Покрајин-
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ске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист AПВ“, број: 23/11), члана
36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи
(“Службени лист АПВ“, број: 4/10 и 4/11) и Одлуке о спровођењу
поступка за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине
Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години (коју
је донео покрајински секретар за културу и јавно информисање,
број: 132-451-39/2012-04 од 23. јануара 2012. године), Покрајински
секретаријат за културу и јавно информисање расписује

За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац
пријаве.

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ФИЛМОВА
И ЕМИТОВАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА
ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

Покрајински секретаријат за културуи јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
ЗА КОНКУРС за производњу филмова и телевизијских програма из области културе и уметности у 2012. години

Секретаријат ће суфинансирати производњу дугометражних
играних, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова и емитовање телевизијских програма у култури и уметности у 2012. години, у укупном износу од
19.400.000,00 динара.
I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 25. јануара до 8.
фебруара 2012. године.
5. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се упућују поштом на адресу:

Резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници Секретаријата.
6. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса
или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве,
као и пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат
за културу и јавно информисање током 2011. године доделио средства на име суфинансирања филмских пројеката и
тв емисија у области културе, а који нису поднели извештај
о њиховој реализацији, неће се узимати у разматрање.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
суфинансираће у 2012. години производњу дугометражних играних, краткометражних, документарних, документарно-играних
и анимираних и емитовање телевизијских програма у култури и
уметности у укупном износу од 19.400.000,00 динара (по класификацији корисника: 16.200.000,00 динара – 4541 Текуће субвенције приватним предузећима и 3.200.000,00 динара - 4819 Дотације осталим непрофитним организацијама).

7. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

8. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити
подносиоце пријаве.

1. Општи услови за пријављивање на Конкурс се утврђују према тематским целинама конкурса:
1) На Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних филмова се могу пријавити само приватна
предузећа регистрована искључиво за производњу филмова.
2) На Конкурс за суфинансирање производње краткометражних, документарних, документарно-играних и
анимираних филмова се поред приватних предузећа
могу пријавити и невладине организације регистрованe
за обављање делатности у култури.
3) На Kонкурс за подстицање производње телевизијских
програма у области културе и уметности могу се пријавити искључиво емитери телевизијског програма који
имају дозволу за емитовање програма - приватна предузећа и невладине организације, са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.
2. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцима
Упитника за производњу дугометражних играних, краткометражних, документарних, документарно-играних и
анимираних филмова и на обрасцу Пријаве за Конкурс подстицање производње телевизијских програма из области
културе и уметности у Аутономној Покрајини Војводини,
који се могу преузети у просторијама Покрајинског секретарија за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, или на интернет страници www.kultura.
vojvodina.gov.rs.
Уз пријаву се обавезно подноси:
- оверена и потписана изјава од стране овлашћеног лица
Подносиоца пријаве;
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве
код надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом
броју;
- сви прилози који су наведени у Упитнику.

9. Решење о додели средстава доноси покрајински секретар
за културу и јавно информисање, уз претходно добијено
мишљење Комисије за доделу средстава.
10. Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке.
11. Решење секретара је коначно и против њега не може се уложити правни лек.
12. Пријаве и приложена документација се подносиоцима не
враћају.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће до 50% буџета продукције, осим када су у питању
филмови са тешким и сложеним садржајем и ниско-буџетни филмови за које се могу суфинансирати до 90% буџета продукције.
Средства се додељују за трошкове који су повезани са обављањем главних активности, односно са развојем и продукцијом
филма, док се за појединачне активности, као што је постпродукција, средства не могу доделити.
Продуценту је дозвољено да ван територије Републике Србије
потроши 20% буџета продукције филма.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће филмове који:
1. п
 редстављају дела од посебног културног значаја за развој
филма у Аутономној Покрајини Војводини;
2. п редстављају врхунски садржински уметнички допринос у
области уметничког стваралаштва;
3. рекламирају опште културно наслеђе Аутономне Покрајине
Војводине и Републике Србије;
4. доприносе афирмацији младих стваралаца и привлачењу талената из Републике Србије или европског економског подручја;
5. својим савременим филмским изразом доприносе унапређи-
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вању културног живота и стваралаштва у области кинематографије;
6. к реативно примењују нове технологије, алтернативне смерове и истраживања у области филмске уметности;
Филм мора бити завршен до 31. децембра 2013. године; у противном корисник враћа средства Секретаријату са затезном каматом.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРОГРАМА
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
подстицање производњу телевизијских програма према следећим
критеријумима:
1. телевизијске емисије усмерене на праћење догађаја и објављивање информација, мишљења и идеја о појавама и личностима у области културе и уметности о којима јавност
има оправдан интерес да буде информисана. Телевизијске
станице у оквиру својих програмских структура креираће 20
посебних емисија у наведеној области у најмањем трајању
од 25 минута по емисији;
2. средства су директно усмерена на стварање ТВ програма од
културног значаја, који треба да испуњава следеће услове:
а) усмерен је на пружање подршке култури Републике Србије,
б) промовише културно наслеђе Републике Србије или европског економског подручја,
ц) усмерен је на привлачење талената.
3. п рограмски садржаји - емисије у области културе и уметности емитују се утврђеном програмском шемом телевизијске
станице (једном недељно) до 1. маја 2012. године.
4. режисеру је дозвољено да ван територије Републике Србије
потроши 20% буџета продукције ТВ програма.
5. висина додељених средстава не сме бити виша од 50% буџета
продукције.
6. редства се могу додељивати само за трошкове који су повезани са развојем и продукцијом ТВ програма, а не и за посебне
активности, као што је постпродукција.
V ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА ЗА ФИЛМОВЕ
Поред пријаве поднесене на обрасцу Упитника, потребно је
доставити за филм и:
1. два примерка сценарија;
2. две рецензије,
3. листу аутора са кратком биографијом,
4. детаљан финансијски план припреме и реализације филма,
5. износ личног учешћа финансијских средстава,
6. податке о обезбеђеним средствима на основу удруживања
средстава са домаћим или страним партнерима, донаторима, и
слично (са доказима о њиховом учешћу у финансирању филма, са
пуном одговорношћу).
VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ
Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве доставља потврду
о регистрацији делатности, дозволу за емитовање телевизијског
програма коју је издала РРА и фотокопију потврде о пореском
идентификационом броју.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
		
Покрајински секретар
Милорад Ђурић,с.р.

60.
На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању
(‘’Службени гласник РС’’ бр. 76/2005, 100/2007-аут. тумачење,
97/2008 и 44/2010 ) и члана 8. Правилника о усклађивању стручних, академских и научних назива, у предмету замене дипломе и
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усклађивања раније стеченог стручног односно академског назива са стручним односно академским називима прописаним Законом о високом образовању, декан Факултета доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I. Оглашавају се неважећим дипломе о завршеним петогодишњим студијама високог образовања за дипломиране ветеринаре и дипломе о завршеним четворогодишњим студијама високог образовања за дипломиране инжењере пољопривреде, издате
од Пољопривредног факултета Нови Сад Универзитета у Новом
Саду, и то:
1. ТИКВИЦКИ (Грго) МАРИО из Суботице, Трг Паје
Кујунџића 2/а, диплома – дипломирани ветеринар, у петогодишњем трајању, издата 10.07.2009.године, број
111/14/2003VM.
2. ЛУПУЉЕВ (Драгиша) МАРИЈА из Кикинде, Краља Петра
I 27, диплома – дипломирани ветеринар, у петогодишњем
трајању, издата 03.04.2009.године, број 101/1/2003VM.
3. СТАНЧИЋ (Благоје) ЈЕЛЕНА из Новог Сада, Љермонтова 6,
диплома – дипломирани ветеринар, у петогодишњем трајању,
издата 01.12.2009.године, број. 127/1/2002VM
4. АПИЋ (Бранислав) ИГОР из Новог Сада, Љермонтова
6, диплома – дипломирани ветеринар, у петогодишњем
трајању, издата 20.12.2007.године, број 29/15/2000VM.
5. СЛАДОЈЕВИЋ (Милутин) МЛАДЕН из Новог Сада, Отокара Кершованија 40, диплома – дипломирани ветеринар,
у петогодишњем трајању, издата 29.09.2009.године, број
114/107/2004VM.
6. ШИЛИ (Карло) ТАМАШ из Врбаса, Јожефа Атиле 13,
диплома – дипломирани ветеринар, у петогодишњем
трајању, издата 13.04.2009.године, број 95/23/2000VM.
7. ПЕТРОВИЋ (Никола) КОСТА из Бегеча, Вука Караџића
68, диплома- дипломирани ветеринар, у петогодишњем
трајању, издата 03.04.2009. године, број 94/80/2003ВМ
8. ТУРЧИНОВИЋ (Сава) ДРАГАН из Буђановаца, Душана Јерковића 112, диплома- дипломирани ветеринар, у
петогодишњем трајању, издата 24.04.2009.године, број
105/22/2003ВМ
9. ДОШЕНОВИЋ (Раде) МАЈА из Новог Сада, Краља Петра
I 25, диплома- дипломирани ветеринар, у петогодишњем
трајању, издата 10.07.2009.године, број 110/81/2003ВМ
10. ГРГУР (Иван) БЛАГОЈЕ из Новог Сада, Цара Лазара 5,
диплома-дипломирани инжењер пољопривреде у четворогодишњем трајању, издата 04.04.1997. године, број
5253/22074
11.МИЛИЧИЋ (Гојко) ЖЕЉКА из Новог Сада, Момчила Тапавице 34, диплома-дипломирани инжењер пољопривреде, у четворогодишњем трајању, издата 20.04.1994. године, број 4503/16891
12. ГЛАВАШ-ТРБИЋ (Бошко) ДАНИЦА из Новог Сад, Булевар С. Јовановића 43, диплома-дипломирани инжењер
пољопривреде, у четворогодишњем трајању, издата
26.02.2008.године, број 7185/11/2001А
13. КОЊОВИЋ (Станко) ИВАНА из Новог Сада, Браће Рибникар 10/17, диплома-дипломирани инжењер пољопривреде, у четворогодишњем трајању, издата 24.04.2009.године, број 7500/13/2002А
II. Ово Решење објавити у ‘’Службеном листу АП Војводине’’.
Број: 1000-106/1
Дана: 24.01.2012.
НОВИ САД

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни Факултет
ДЕКАНАТ
Декан
Проф. др Милан Крајиновић

25. јануар 2012.
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ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
(«Службени лист АПВ», број 23
од 28. 12. 2011. године)
У члану 19. Одлуке о условима и начину коришћења службених возила, уместо текста: «01. јануара 2011. године», треба да
стоји следећи текст: «01. јануара 2012. године».
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 344-235/2011 Секретар
Нови Сад, 12. јануар 2012. године

Владе АП Војводине
Романа Рудић,с.р.

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„ТАМИШ – БРЗАВА“
Објављено у Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине број 23 од 28. Децембра 2011. Године, на страни 1230.
Исправке се врше у тачкама IV, V и VI , тако да гласе :
IV
Ловиште „ТАМИШ - БРЗАВА“ се налази на територији
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ и обухвата КО КОНАК, КО ШУРЈАН, КО
БОКА, КО НЕУЗИНА, КО ЈАРКОВАЦ, КО БАНАТСКА ДУБИЦА.

V
Граница ловишта: Граница почиње у тачки на државној граници са Републиком Румунијом, на средини водотока реке Тамиш,
гранични стуб А 172 (Y: 7489931,989 X: 5031852,951 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција
– зона 7), иде државном границом на југоисток до реке Брзава
(гранични стуб А194), затим граница иде средином тока реке
Брзаве до канала ДТД где скреће на југоисток заобилази Рибњак
„Свети Никола – Банатска Дубица“ и наставља каналом до тромеђе КО Банатска Дубица, КО Хајдучица и КО Добрица. Даље
граница скреће на југозапад атарским путем између КО Банатска Дубица и КО Добрица и наставља атарским путем на запад,
југ и запад између КО Банатска Дубица и КО Самош и долази до
тромеђе КО Јарковац, КО Банатска Дубица и КО Самош. Граница
наставља атарским путем на југ између КО Јарковац и КО Самош,
затим на север између КО Јарковац и КО Уздин и атарским путем
и каналом између КО Јарковац и КО Томашевац до канала ДТД
где скреће на запад и иде средином канала између КО Неузина и
КО Томашевац до реке Тамиш. Даље граница скреће на север и
североисток и средином реке Тамиш долази до државне границе
са Републиком Румунијом тј до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ТАМИШ - БРЗАВА» износи 		
					
31.648,91 ха.”
Број: 104–324–511/2011-05
Датум: 24. Јануар 2012. Г.

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Мијушковић Милорад, Црна Гора, индекс бр. Е33/11 издат у Новом Саду. 5008

Оглашавају се неважећим изгубљена
документа, и то:

Дивјаковић Петар, Темеринска 92., Нови
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 		
5009

Глувњак Ивана, Шид, Карађорђева 54.,
чек бр. 018379753 Универзал Банке, издат у
001
Новом Саду.

Баришић Дејан, Нови Сад, Бул. Јаше Томића 26/26., бродарска књижица 2377/01од
7.03.2001. издата у Новом Саду.
5010

Самарџић Бранислав, Нови Сад, Пастерова 4., чек бр. 0000036591980 Еуробанке
5002
ЕФГ издат у Новом Саду.

Лука Космајац, Нови Сад, Толстојева
15/8., ђачка књижица од V–VIII. Разреда
ОШ „Соња Маринковић” издата у Новом
Саду.
5011

Чулум Ранко, И. Л. Рибара 1/15., Темерин, чек бр. 0000000391264 Еуробанке ЕФГ,
5003
издата у Новом Саду.

Митровић Ведрана БиХ, индекс бр.
СФ54/08 издат у Новом Саду.
5012

Скупштина станара Ђорђа Рајковића 15/
б., Нови Сад, печат елипсастог облика са
ћирилићним надписом: Скупштина станара
Ђорђа Рајковића 15/б., Нови Сад, издата у
5004
Новом Саду.
Живанов Љубомир, Саве Коларића 22.,
Мошорин, сведочанство ОШ „Исидора Се5005
кулић”, издатo у Мошорину.
Манић Мирјана, Нови Сад, Париских
комуна 13., печат правоуганог облика, латиничко писмо, са надписом, Скупштина станара Париске Комуна 13., Нови Сад, издат у
5006
Новом Саду.
Леђенац Никола, Војвођанска 21., Руменка, ђачка књижица ОШ „Свети Сава”, изда5007
та у Руменци.
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Штафулик Јосип, Нови Сад, Илариона
Руварца 23/а., пловидбена дозвола НС533А издата у Новом Саду.
5013

Покрајински секретар:
Даниел Петровић,с.р.
Вукашиновић Мирјана, Ветерник, Милана Тепића 26/32., радна књижица издата у
Ветернику.
5018
Приљева Богдан, Руманачка 163., Нови
Сад, ђачка књижица ОШ „Доситељ Обра5019
довић”, издата у Новом Саду.
Бела Курина, Нови Сад, Улица 7. 102.,
радна књижица издата у Новом Саду. 5020
Дамир Јурковић, Петроварадин, Арчибалда Рајса 2., саобраћајна дозвола за НС
5021
086МX издата у Новом Саду.
Слободан Говорчин, Нови Сад, Мише
Димитријевића 1/28., дозвола за управљање
моторним чамцем бр. 11045/01, 26/4/2001
5022
Нови Сад.
Растислав Бажик, Луг, 29. Новембра 8.,
сведочанства од V–VIII Разреда ОШ „Јован
5023
Поповић”, издата у Сусеку.

Пејчић Славиша, Љубе Станковића 45.,
Беочин, радна књижица издата у Беочину.
5014

Борис Србован-Тутаков, Нови Сад, Радничка 19., ђачка књижица 2010/11 ОШ
„Ђорђе Натошевић” издата у Новом Саду.
5024

Вања Живковић, Ср. Карловци, Патријарха Рајачића 40., сведочанство VIII. разреда
ОШ „23. октобар”, Ср. Карловци.
5015

Душка Калинић, Футог, Фрушкогорска
25., диплома пољопривредне школе издата
5025
у Футогу.

Неда Јанковић, Нови Сад, Радничка 41.,
ђачка књижица ОШ „Ђорђе Натошевић” издата у Новом Саду.
5016
Павић Огњен, Нови Сад, Доње Сајлово
58., ђачка књижица ОШ „Доситељ Обрадовић”, издата у Новом Саду.
5017

Душка Калинић, Футог, Фрушкогорска
25., радна књижица издата у Новом Саду.
5026
Делић Бранислава, Нови Сад, Војводе
Шупљикца 16., диплома Медицинског факултета одсек стоматологија, издата у Новом Саду.
5027
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Грбић Марица, Нови Сад, Краља Петра
И. 55., радна књижица издата у Новом
Саду.
5028

Манојловић Саво, Хрватска, сведочанство о завршеној ОШ „Ј. Ј. Змај” издато у
5038
Ср. Каменици.

Итај Сабина, Нови Сад, Руменачки пут
63., радна књижица издата у Новом Саду.
5048

Чедомир Варићак, Нови Сад, Болманска 22., дозвола за управљање чамцем бр.
1737/79 издата у Новом Саду.
5029

Милан Вукашиновић, Нови Сад, Милоја
Чиплића 4., радна књижица издата у Новом
Саду.
5039

Крнета Драгана, Свтозара Милетића 22.,
Футог, радна књижица издата у Футогу. 		
5030

Булатовић Павле, Нови Сад, Браће Рибникара 41/11., индекс бр. А1762/2009 издат
у Новом Саду.
5049

Ристић Владимир, Нови Сад, Сомборска 25/а., индекс бр. Ф1631 издат у Новом
Саду.
5040

Марковић Александра, Нови Сад, Раковачка 52., диплома високе пословне школе,
струковних студија издата у Новом Саду.		
5050

Биреш Тијана, Нови Сад, Телепска 7.,
сведочанства VI, VII и VIII разреда ОШ
„Десанка Максимовић”, издата у Футогу.
5031
Биреш Тијана, Нови Сад, Телепска 7.,
сведочанство V разреда ОШ „Вељко Петро5032
вић”, издатo у Бегечу.
Сремац Небојша, Нови Сад, Родољуба
Чолаковића 10., сведочанство VIII разреда ОШ „Иво Лола Рибар” издатo у Новом
Саду.
5033
Миловановић Владимир, Нови Сад, Ђ.
Бранковића 12., радна књижица издата у
Београду.
5034
Љиљана Калембер, Нови Сад, Архимандрита Јована Р. 17., сведочанство ОШ
„Др. Јован Петровић”, издатo у Новом
Саду.
5035
Филипа Стојсављевић, Сомбор, Нике
Максимовића 6., индекс бр. ГИ 40/2011 издат у Новом Саду.
5036
Јелица Влаисављевић, Нови Сад, Народног фронта 62., радна књижица издата у Новом Саду.
5037

Мијок Милован, Балзакова 3., Нови Сад,
радна књижица издата у Новом Саду. 5041
Стевановић Бечелић Светлана, Нови Сад,
Бранка Радичавића 8/а., диплома о завршеном испиту о стручном оспособљавању
радника пекарске струке издата у Раднич5042
ком универзитету Нови Сад.
Узелац Ђорђе, Нови Сад, Бранка Радичавића 8/а., диплома о завршеном испиту о
стручном оспособљавању радника пекарске струке издата у радничком универзитету
5043
Нови Сад.
Чонић Биљана, Нови Сад, Дожа Ђерђа
59., индекс бр. 151/10 издат у Новом Саду.
5044
Ковач Јасна, Кисач, Омладинска 4., диплома СШ „Светозар Милетић” одсек ку5045
вар, издата у Новом Саду.
Ковач Јасна, Кисач, Омладинска 4., радна
књижица издата у Кисачу.
5046
Радић Душан БиХ, индекс бр. СТ12/2011
издат у Новом Саду.
5047

Момирски Срђан, Зрењанин, Јунака М.
Тепића 3., индекс бр. ЕЕ34/08 издат у Новом Саду.
5051
Јовановић Љубо, Бијељина, индекс бр.
4959/2009 издат у Новом Саду.
5052
Мирић Ален, Нови Сад, Јанка Веселиновића 24., индекс бр. 152МО58/11 издат у
Новом Саду.
5053
Никола Сенковић, Темерин, Народног
фронта 143., индекс бр. АУ125/2011 издат у
Новом Саду.
5054
Зорић Слободан, Моше Пијаде 27., Нови
Сад, возачка дозвола издата у Новом Саду.		
5055
Пујић Милан, Нови Сад, Саве Вуковића
2., диплома гимназије „Исидора Секулић”
издата у Новом Саду.
5056
Шкорић Стеван, Бул. Ослобођења 28.,
Нови Сад, индекс бр. 128/05 издат у Новом
Саду.
5057

25. јануар 2012.
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СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине;
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Покрајинског завода за
спорт;
Одлука о изменама Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

1.
2.
3.

23.

1
2
2

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о
давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења
директног задужења за наплату са рачуна извршења
буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства
обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије;
Одлука о изменама Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у
међуградском и међумесном саобраћају у Аутономној
Покрајини Војводини;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа на територији града Зрењанина;
Решење о давању сагласности на Програм о измени
и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ за
2011. годину;
Решење о постављењу помоћника покрајинског секретара за науку и технолошки развој;
Решење о разрешењу директора Позоришног музеја
Војводине у Новом Саду;
Решење о именовању директора Позоришног музеја
Војводине у Новом Саду;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији општине
Пландиште;
Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи основних школа са седиштем на територији општине
Рума;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
рада Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodinа
investment promotion-VIP“ за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Војводине за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Туристичке организације Војводине за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке
организације Војводине за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Едукативног центра за обуку у професионалним и радним
вештинама за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм рада Информативног центра за пословну стандардизацију и серти-
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фикацију за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Финансијски план
Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију за 2012. годину;
Решење о давању сагласности на Програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту
природе за 2012. годину;
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Завода за јавно здравље Суботица.

7
7
8
8
8
8

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
28.
3
29.
3
4

30.

4

31.

4

5
5

6
6
6
6
7
7
7

11
13

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду
Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине.

13

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО

5
5

9

ПОКРАЈИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
ВОЈВОДИНЕ

4
4

Правилник о изменама и допунама Правилника о
школском календару за средње школе са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину;
Правилник о изменама и допунама Правилника о
школском календару за основне школе са седиштем на
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2011/2012. годину;
Решење о одобравању уџбеника Историја за осми разред основне школе на словачком језику-додатак из националне историје Словака, аутора мр Габриеле Губа.

32.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима;
Решење о установљавању ловишта „Козара“;
Решење о установљавању ловишта „Апатински рит“;
Решење о установљавању ловишта „Суботичке
шуме“;
Решење о установљавању ловишта „Два бунара“;
Решење о установљавању ловишта „Бечејски салаши“;
Решење о установљавању ловишта „Велики рит“;
Решење о установљавању ловишта „Српски Милетић“;
Решење о установљавању ловишта „Дунав“;
Решење о установљавању ловишта „Ревеница“;
Решење о установљавању ловишта „Варошки рит“;
Решење о установљавању ловишта „Каћка шума“;
Решење о установљавању ловишта „Камариште“;
Решење о установљавању ловишта „Ристовача“;
Решење о установљавању ловишта „Посавско ловиште
Купиник“;
Решење о установљавању ловишта „Босутске шуме“;
Решење о установљавању ловишта „Каракуша“;
Решење о установљавању ловишта „Кућине“;
Решење о установљавању ловишта „Врањак“.

14
15
18
21
24
27
30
33
35
37
40
43
45
47
49
51
53
55
57

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
51.

Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из
буџета Аутономне Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2012. години;
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Страна 76 - Број 1
Редни број
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Предмет

Страна

Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања у дијаспори;
Конкурс за суфинансирање пројеката јавног информисања;
Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење
професионалних стандарда јавног информисања;
Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у АП
Војводини у 2012. години;
Конкурс за суфинансирање пројеката и програма у области заштите културног наслеђа у АП Војводини у
2012. години;
Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих
поправки и одржавања, набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке;
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у
култури у области савременог уметничког стваралаш-
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Редни број
59.

61

64
66

Предмет

Страна

тва АП Војводине у 2012. години;
Конкурс за подстицање производње филмова и емитовање телевизијских програма из области културе и
уметности.

67
68

Пољопривредни Факултет

62
63

25. јануар 2012..

60.

Решење о оглашавању диплома неважећим

– Исправка одлуке о условима и начину коришћења службених возила
– Исправка Решења о установљавању ловишта „Тамиш –
Брзава“
Оглашавање докумената неважећим
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