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 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 14. став 3. 
Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“ број 41/09) и чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 23/11 и 3/12 - ребаланс),
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. 
априла 2012. године, д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Овим решењем утврђује се Програм руралног развоја Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2012. годину, обим средстава за 
спровођење овог програма и начин њиховог распоређивања и ко-
ришћења.

II

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

III

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-5/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ“, бр. 
23/11 и 3/12 - ребаланс) планирана су финансијска средства 

за рурални развој Војводине у укупном износу од 200.000.000,00 
динара и то из:

1. Прихода из буџета 68.000.000,00 динара

2.

Примања од отплате 
датих кредита и продаје 
финансијске имовине–
приходи од приватиза-
ције

132.000.000,00 динара

II

Програмом руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине 
обезбеђује се остваривање циљева, којима се: доприноси одржи-
вом унапређењу пољопривредног и прехрамбеног сектора путем 
циљаних инвестиција ради унапређења и повећања њихове кон-
курентности, подстиче унапређење стандарда у складу са прав-
ним тековинама ЕУ, подстиче одрживи развој руралне економије 
и руралних области уопште подстицањем диверзификације.

Активности у оквиру Програма руралног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине уводе се из разлога што:

- процес урбанизације и економски раст током последњих не-
колико година представљају ограничавајући фактор за сектор 
пољопривреде и руралну економију, одвлачећи радну снагу из 
руралних области

- диверзификација има значајну улогу у обезбеђивању алтерна-
тивних извора запошљавања и доходка већем сегменту руралне 
популације и делом утиче на смањење миграција. Диверзифика-
ција руралне економије нуди боља решења за потребе и потен-
цијале жена и мушкараца, унапређујући и нудећи веће шансе за 
њихово активно учешће у привреди и животу руралних области.

Овим Програмом подстичу се: припреме и спровођење локал-
них стратегија руралног развоја; диверзификација и развој еко-
номских активности у руралним подручјима; унапређење про-
изводње, чувања и пласмана воћа и поврћа као и инвестиције у 
унапређење руралне инфраструктуре.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) финансира следеће 
активности:
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Корисници средстава у зависности од активности су: локалне 
заједнице; регистрована пољопривредна газдинства; невладин 
сектор; правна лица регистрована у Агенцији за привредне ре-
гистре и јавна комунална предузећа. 

Предвиђена средства за активности из тачке II подтачке 1,6,7,8,9  
додељиваће се по основу конкурса.

За активности из тачке II за активности подтачке 2,3,4 и 5 
унапред су опредељени примаоци средстава. Примаоци средстава 
су реномиране институције и удружење које реализацијом пред-
ложених пројеката у великој мери могу утицати на побољшање 
пољопривредне производње, дистрибуцију пољопривредних 
производа, едукацију пољопривредника као и развој туризма.

- У циљу боље организованости пољопривредних произвођача 
неопходно је удруживање произвођача из исте области произ-
водње и сличних проблема. Поред тога неопходно је и заступање 
интереса пољопривредних произвођача из Србије на регионал-

ном нивоу. Како Асоцијација пољопривредника која окупља 52 
удружења пољопривредника и заступа интересе 13000 пољопри-
вредника на територији  Републике Србије, има добру сарадњу са 
претставницима земаља у региону од изузетне важности је да ин-
тереси пољопривредника Србије буду заступљени у заједничким 
ставовима и захтевима према аграрној политици ЕУ за период од 
2014-2020. године. Стога се Секретаријат определио за финанси-
рање реализације пројекта: „Јачање структурног и регионалног 
повезивања Асоцијације пољопривредника“ чији је носилац Асо-
цијација пољопривредника, Нови Сад.

- Последњих година уочен је тренд раста производње воћа и 
поврћа у Банату што је довело до недостатка складишних капа-
цитета и дистрибутивних центара. Секретаријат се определио за 
финансирање реализације Пројекта: „Успостављање регионалног 
центра за подршку развоју производње воћа и поврћа у Средњем 
Банату“ који може имати позитиван утицај на унапређење кон-
курентности пољопривредног сектора Средњег Баната на међу-
регионалном тржишту, развој регионалне економије, као и по-

Област деловања Мера Активност
Укупан износ средста-

ва по активностима 
(динара)

Конкурентност

Људски ресурси

1. Одржавање традиционалних мани-
фестација 7.000.000,00

2. Пројекат: „Јачање структурног и 
регионалног повезивања Асоцијације 
пољопривредника“

3.000.000,00

Физички капитал

3. Пројекат: „Успостављање регионал-
ног центра за подршку развоју произ-
водње воћа и поврћа у Средњем Банату“

10.000.000,00

4. Пројекат: „Образовно развојни 
центар“ 5.000.000,00

5. Пројекат: „Опремање ентеријера 
зграде Магистрата у сврху развоја вин-
ског туризма у Сремским Карловцима“

5.000.000,00

Рурални развој у ширем смислу

Економска диверси-
фикација

6. Салашарски, етно и вински туризам 90.000.000,00

6.1. Адаптација и реконструкција 
салаша 35.000.000,00

6.2. Адаптација и реконструкција етно 
кућа 20.000.000,00

6.3. Изградња,адаптација и реконструк-
ција винских подрума са просторијама 
за дегустацију вина

35.000.000,00

Побољшање квалите-
та живота на селу

7. Адаптација, реконструкција и сана-
ција постојећих ватрогасних домова 15.000.000,00

8. Изградња нових и реконструкција 
постојећих пијаца и вашаришта 26.300.000,00

9. Изградња нових и санација 
постојећих бициклистичких стаза 27.000.000,00

I УКУПНО ЗА АКТИВНОСТИ 1-9 188.300.000,00

10. Локалнe акционe групe (ЛАГ) 11.700.000,00

II УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 10 11.700.000,00

III УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ (I+II) 200.000.000,00
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бољшање квалитета живота становника тог региона. Обзиром да 
„Пољопривредна стручна служба Зрењанин“, покрива подручје 
Средњег Баната као и да располаже стручним кадром и акредито-
ваном лабораторијом за утврђивање присутности тешких метала 
и остатака пестицида у земљишту и другим производима, имају 
квалификација да реализују наведени пројекат. 

- Пољопривредни факултет у Новом Саду је реномирана ин-
ституција у области образовања не само на подручју АП Војводи-
не већ и Републике Србије. У саставу Пољопривредног факултета 
се налази Департман за воћарство, виноградарство, хортикулту-
ру и пејзажну архитектуру који има велики значај како у образо-
вању кадрова тако и у научно-истраживачком раду из области ви-
ноградарства и винарства. На огледном добру за виноградарство 
у току 2011. године реализована је прва фаза пројекта „Образовно 
развојни центар“ за који су средства обезбеђена из буџета АПВ по 
Програму за рурални развој АП Војводине за 2011. годину. Реали-
зација друге, завршне, фазе  планирана је у току 2012. године.

Наведени пројекти Пољопривредне стручне службе Зрења-
нин и Департмана за воћарство, виноградарство, хортикултуру 
и пејзажну архитектуру, претстављају наставак већ реализова-
них пројеката које је финансирао Секретаријат. Наиме, Секрета-
ријат је покренуо Пројекат: “Успостављање система Прогнозно 
– извештајне службе“ с циљем да пољопривредним произвођа-
чима пружи најквалитетнију информацију о заштити, очувању и 
унапређењу пољопривредне производње. Прогнозно – извештај-
на служба АП Војводине организована је преко 12 Регионалних 
центара које чине Пољопривредне стручне службе АП Војводине 
и Покрајинског центра.

Такође, Секретаријат је финансирао Пројекат : “Подизање ог-
ледних засада интензивно гајених култура воћа и винове лозе на 
подручју АП Војводине“. Финансирано је подизање 13 огледних 
демонстрационих засада за 25,65 ха површине, с циљем да се 
пољопривредни произвођачи на лицу места упознају са савреме-
ним технологијама и новим сортиментом и како се практично сва-
ка мера примењује у воћњаку и винограду. Огледни засади су по-
дигнути по препоруци Департмана за воћарство, виноградарство, 
хортикултуру и пејзажну архитектуру Пољопривредног факул-
тета из Новог Сада, по најсавременијој технологији са наводња-
вањем, противградном мрежом и најсавременијим сортиментом. 
Учесници у пројекту су Департман за воћарство, виноградарство, 
хортикултуру и пејзажну архитектуру и 12 пољопривредних 
стручних служби чија су седишта у Суботици, Сенти, Сомбору, 
Бачкој Тополи, Врбасу, Кикинди, Зрењанину, Новом Саду, Руми, 
Сремској Митровици, Панчеву и Вршцу.

- Сремски Карловци је место које је препознато не само као 
лидер у производњи висококвалитетних вина у Србији већ и због 
значајног културно-историјског наслеђа које привлачи велики 
број туриста. Поред многих значајнијих догађаја у историји мес-
та истиче се тренутак проглашења Војводине, 1. маја 1848. године 
(по јулијанском календару) са балкона зграде Магистрата. Се-
кретаријат се определио за финансирање реализације Пројекта: 
„Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху развоја вин-
ског туризма у Сремским Карловцима“, чији је носилац Општина 
Сремски Карловци. Како се не би нарушио изглед поменуте згра-
де, Покрајински завод за заштиту споменика културе израдио је 
пројекат опремања ентеријера. Пројекат се односи на оснивање 
заједничке Винотеке која би се налазила у подруму зграде Ма-
гистрата. Винотека се оснива с циљем да обједини понуду вина 
произведених у Сремским Карловцима. 

Средства за Активност 10. Локалнe акционe групe (ЛАГ) пла-
нирана су за финансирање/суфинансирање пројеката предложе-
них од стране седам Локалних акционих група које су основане 
претходних година.

III

1. Одржавање традиционалних манифестација

Подстицањем одржавања различитих привредних и ту-

ристичких манифестација које су у вези са пољопривредном 
производњом, манифестација које негују различитост етничких 
заједница, традицију везану за село и пољопривредну произ-
водњу, тежи се ка очувању локалних обичаја, вредности, културе 
и свега онога што чини једну регију карактеристичном. 

Секретаријат финансира организовање традиционалних мани-
фестација у  2012. години.

Корисници средстава су удружења грађана везана за пољопри-
вредну производњу (удружења воћара, виноградара, винара, по-
вртара и пољопривредника), риболовачка удружења, еколошка 
удружења, удружења жена на селу, етно удружења.

2. Пројекат: „Јачање структурног и регионалног повезивања Асо-
цијације пољопривредника“

Асоцијација пољопривредника са седиштем у Новом Саду, 
окупља 52 удружења пољопривредника и у оквиру својих ак-
тивности заступа  интересе 13.000 пољопривредника, чланова 
Асоцијације, на општинском, покрајинском, државном и међу-
народном нивоу, а уједно организује различите едукације за 
пољопривредне произвођаче у циљу подизања свести пољопри-
вредника, као и превазилажења проблема аграра.

Планирано је да се већим делом Пројекат реализује за време 
трајања Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду, док ће 
се поједине активности спроводити како у нашој земљи тако и у 
земљама Западног Балкана.

Циљ Пројекта:

- Остваривање сарадње између чланова Асоцијације пољопри-
вредника и представника пољопривредника земаља у окружењу, 
кроз организацију округлих столова, конференција и семинара,

- Укључивање Асоцијације у Заједничку декларацију земаља 
Западног Балкана,

- Размена искустава и информација са земљама у окружењу 
кроз учешће у семинарима и трибинама, при чему ће интереси 
пољопривредника из Србије бити заступљени на регионалном 
нивоу,

- Учешће пољопривредних произвођача на Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду,

- Едукација пољопривредника на теме руралног развоја, 
повећање конкурентности газдинстава, сарадње са пољопри-
вредницима других земаља, значаја формирања пољопривредне 
коморе,

- Повећање конкурентности пољопривредних произвођача, 
прилагодљивост новим процесима, побољшање услова живота и 
рада у руралним срединама.

Планирано је да се Пројекат реализује у току 2012. године.

Активности за време трајања Пројекта:

- међународна сарадња (ангажовање консултаната у циљу раз-
мене информација и искустава са партнерима из иностранства, 
континуиране комуникације са пољопривредницима и страним 
институцијама)

- припреме за учешће на Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду (закуп сајамског простора, штампање промо-
тивног материјала)

- едукације пољопривредника (планирано је одржавање три 
трибине на теме: „Утицај ниског аграрног буџета на конкурент-
ност индивидуалних пољопривредних газдинстава“, „Значај 
постојања и примене стратегије руралног развоја“ и „Искуства 
Аустрије, овогодишњег партнера сајма, у формирању пољопри-
вредне коморе“)

- посета страних делегација (посета представника удру-
жења пољопривредника из земаља у окружењу Међународном 
пољопривредном сајму у Новом Саду с циљем успостављања са-
радње, размене искустава и информација)

- мониторинг и евалуација. 
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Носилац Пројекта је Асоцијација пољопривредника, Нови 
Сад.

Укупна вредност Пројекта износи 4.652.905,00 динара.

Део трошкова насталих за време реализације Пројекта сноси 
Асоцијација пољопривредника, док Секретаријат за релизацију 
овог Пројекта планира да  издвоји 3.000.000,00 динара и то за 
трошкове: закупа канцеларије, телефона, ангажовања консул-
таната, учешћа на конгресима групе земаља Западног Балкана, 
закупа сале за одржавање трибина, ангажовање предавача и 
смештаја страних делегација за време трајања сајма.

3. Успостављање регионалног центра за подршку развоју произ-
водње воћа и поврћа у Средњем Банату

 Основни задаци овог центра су: откуп воћа и поврћа у региону, 
складиштење и чување производа, паковање и прерада производа 
из асортимана, маркетинг и реализација ових производа на до-
маћем и иностраном тржишту, као и едукација произођача.

 Планирани период реализације пројекта је 3 године. Пројекат 
се реализује у 3 фазе.

 У првој години реализоваће се прва фаза Пројекта и она обух-
вата:

Нематеријална улагања:
- Формирање управљачког и оперативног тима Центра
- Израда идејног и главног пројекта
- Креирање мреже добављача и купаца
- Едукација индивидуалних произвођача и пољопривредних 

предузећа за професионалну производњу квалитетних произво-
да.

 За нематеријална улагања неопходно је издвојити 2.000.000,00 
динара.

Материјална улагања:
- Набавка опреме и механизације за припрему робе за тржиште 

у циљу смањења губитака у жетви и припреми робе за тржиште 
(линије за сортирање и складиштење)

- Адаптација просторија.

 За материјална улагања неопходно је издвојити 8.000.000,00 
динара.

 Оснивање Регионалног центра за подршку развоју производње 
воћа и поврћа у Средњем Банату имало би позитиван утицај на 
унапређење конкурентности пољопривредног сектора средњег 
Баната на међурегионалном тржишту, развој регионалне еконо-
мије, као и побољшање квалитета живота становника тог реги-
она.

 Носилац Пројекта је „Пољопривредна стручна служба Зрења-
нин“ д.о.о., Зрењанин.

4. Образовно развојни центар

Реализација Пројекта: „Образовно – развојни центар“ одвија се 
на Огледном добру за виноградарство у Сремским Карловцима, 
које представља део Департмана за воћарство, виноградарство, 
хортикултуру и пејзажну архитектуру Пољопривредног факул-
тета из Новог Сада.

Огледно добро за виноградарство представља савремену науч-
но-образовну базу не само за обуку студената и научно-истражи-
вачки рад из области виноградарства и винарства, већ има и мно-
го ширу и значајнију улогу у развоју ове гране у целом региону.

Координатор и извршилац Пројекта: „Образовно – развојни 
центар“ је Пољопривредни факултет-Департман за воћарство, ви-
ноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру, Нови Сад. 

Пројекат се реализује у две фазе.

У току 2011. године реализована је прва фаза Пројекта. Секре-
таријат је издвојио 5.500.000,00 динара за реконструкцију и адап-
тацију подрумских просторија, дегустационе сале и лабораторије 
за анализу вина.

У другој фази, планирано је извршити реконструкцију и оп-
ремање лабараторије за микровинификацију и реконструкцију 
простора за одлежавање вина типа барик.

Лабораторија за микровинификацију намењена је производњи 
огледних вина у малим количинама од 5 до 10 литара. Произ-
водња огледних вина у овој лабораторији од великог је значаја у 
оплемењивачком раду, односно у процесу стварања нових сорти, 
као и евалуацији нових сорти и клонова створених широм света. 
Због специфичности оплемењивачког рада, није могуће произво-
дити вина класичним поступцима, пошто су на располагању ре-
лативно мале количине грожђа. Оваква лабораторија постоји на 
Огледном пољу у Сремским Карловцима, али је неопходна њена 
реконструкција и набавка дела нове опреме. За опремање лабора-
торије неопходна је набавка нових инокс и стаклених судова, као 
и увођење система хлађења.

Институт је за производњу вина типа барик обезбедио потреб-
ну опрему, али је због специфичности производње огледних вина 
овог типа, неопходно  обезбедити одговарајуће услове у просто-
рији у којој се она одвија. Оваква просторија мора обезбедити 
сталну и одговарајућу температуру и релативну влажност вазду-
ха. За ову намену је предвиђена реконструкција једне подрумске 
просторије.

Планирано је да Секретаријат за реализацију друге фазе из-
двоји 5.000.000,00 динара.

5. Пројекат: „Опремање ентеријера зграде Магистрата у сврху 
развоја винског туризма у Сремским Карловцима“

Сремски Карловци су место које је дужи низ година препознато 
као лидер у производњи висококвалитетних вина у Србији. Кар-
ловци су ову ласкаву титулу заслужили не само тиме што су због 
географског положаја и конфигурације тла на веома погодном 
месту, већ и због традиције породичних имања и предузетничког 
духа који је већ вековима присутан у менталитету мештана, који 
своје знање и искуство преносе генерацијама. 

Тренд који се успоставио у претходних неколико година да се 
засади под виноградима увећавају, такође доприносе опредељењу 
великог броја мештана да се овим послом баве.

Због свега наведеног, вински туризам се последњих година у 
Сремским Карловцима све више развија. Када се узме у обзир да 
Сремски Карловци већ поседују значајно културно-историјско 
наслеђе и да нa тај начин привлаче велики број туриста, на овај 
начин се обогаћује и употпуњује туристичка понуда места, раз-
вија предузетнички дух и повећава промет производа произведе-
них на традиционалан начин, али што је још важније и производа 
који имају локални карактер.

Поред неколицине винара који су отворили сопствене виноте-
ке у којима појединачно промовишу вина која сами производе, 
указала се потреба заједничке  Винотеке која би обједињујући 
понуду висококвалитетних вина произведених у Сремским Кар-
ловцима, приказала традицију карловачког винарства и богату 
понуду локалних вина.

Реализацијом Пројекта: „Опремање ентеријера зграде Ма-
гистрата у сврху развоја винског туризма у Сремским Карлов-
цима“ чији је носилац Општина Сремски Карловци, а у складу 
са пројектом опремања ентеријера који је израдио Покрајински 
завод за заштиту споменика културе, извршило би се опремање 
ентеријера следећих  просторија:

„Продајна винотека“ - простор који је замишљен тако да се у 
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њему врши продаја најквалитетнијих вина која су произведена у 
Сремским Карловцима. Поред продаје, предвиђено је да се у овом 
простору могу дегустирати, али и чувати вина по најстрожим 
стандардима у тој области.

„Винотека ресторан“- простор у коме је предвиђено да се гос-
тима осим вина служе и традиционални војвођански специјали-
тети 

„Велика сала“ - простор који се користи за одржавање значај-
них манифестација, пријема и догађаја који доприносе развоју 
места.

„Свечана сала“ - простор у коме се одржавају презентације, 
конференције и радионице. 

Секретаријат за релизацију овог Пројекта у току 2012. године 
планира да  издвоји 5.000.000,00 динара.

6. Салашарски, етно и вински туризам
    
Инвестирањем у салашарски, етно и вински туризам омогуће-

на је диверзификација активности на пољопривредним газдин-
ствима или у њиховом окружењу ради добијања алтернативних 
прихода и повећања зарада. 

Финансирањем пројеката у овој области и упознавањем са 
друштвеним, природним, културним, градитељским и другим 
елементима средине, пружа се директан подстицај очувању и 
унапређењу руралних подручја, као и стварању њихове препо-
знатљивости. 

6.1. Адаптација и реконструкција салаша 

Финасира се адаптација и реконструкција објеката ван насеље-
ног места, на салашу, за смештај и/или исхрану гостију по угледу 
на аутентичне салаше уз очување традиционалне архитектуре.

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдин-
ства. 

6.2 Адаптација и реконструкција етно кућа

Финасира се адаптација и реконструкција објеката по угледу 
на аутентичне сеоске куће који приказују и чувају традиционал-
ну културу и архитектуру са простора Војводине.

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдин-
ства и удружења грађана регистрована за пружање услуга у ту-
ризму.

6.3. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума са 
просторијама за дегустацију вина 

Вински пут представља посебан облик продаје вина, угос-
титељских, туристичких и пољопривредних производа једног 
винарског краја. Њега чине природне лепоте, специфичност 
околине кроз коју води пут, културно-историјске знаменитости, 
традиција и посебност виноградарског подручја. 

Отварање ‘’винских путева’’ омогућава креативно  и брзо ожи-
вљавање руралног развоја и оплемењивање туристичке понуде 
Војводине. 

Секретаријат финансира изградњу, адаптацију или реконструк-
цију винских подрума са просторијама за дегустацију вина.

Корисници ових подстицајних средстава могу бити правна 
лица и предузетници који су регистровани у Агенцији за при-
вредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води 
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у 
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

 
7. Адаптација, реконструкција и санација постојећих ватрогасних 
домова

 
У склопу обнове села, овај програм има за циљ адаптацију, ре-

конструкцију и санацију објеката ватрогасних друштава с циљем 
спречавања пропадања постојећих објеката као и побољшања ус-
лова за рад сеоских ватрогасних бригада. 

Финансира се обнова постојећих сврсисходних објеката без 
права промене намене.

Корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва.

8. Изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и ваша-
ришта
 

Програмом изградње и реконструкције пијаца и вашаришта на 
селима доприноси се стварању бољих услова за пласман домаћих 
производа и оживљавању друштвеног живота на селу.

Циљ програма је да се изграде нове и ревитализују постојеће 
сеоске пијаце и вашаришта.

Корисници средстава су општине/град, месне заједнице и јавна 
комунална предузећа која управљају пијацама.

Јавним комуналним предузећима и месним заједницама сред-
ства ће се усмеравати преко уплатних рачуна општине/града уз 
неопходну сагласност истих.

9. Изградња нових и санација постојећих бисциклистичких стаза

Узимајући у обзир да је вожња бицикла одраз еколошке свести 
и здравог живота, финансирање овог програма врши се у циљу 
стварања мреже бициклистичких стаза међу селима чиме би се 
побољшала комуникација између ових места као и безбедност 
бициклиста у саобраћају.

Омогућавањем овог вида транспорта подстиче се заштита жи-
вотне средине и здрав начин живота.

Програмом је предвиђено повезивање села бициклистичким 
стазама, што би у перспективи, осим напред наведеног, могло 
привући и већи број туриста који користе искључиво ово превоз-
но средство.

Корисници средстава су општине/град.

10. Локалне акционе групе

Локалне акционе групе представљају широко мултисекторско 
партнерство које припрема, остварује, врши управљање, надзи-
рање и вредновање локалних дугорочних развојних стратегија у 
циљу интегрисаног и трајно одрживог развоја. Локалне акционе 
групе се оснивају с циљем да пишу, активно учествују и реали-
зују пројекте од локалног и регионалног значаја, затим да повећају 
информисаност руралног становништва о средствима за рурални 
развој (средствима републичких и покрајинских фондова и сред-
ствима фондова ЕУ), пружи помоћ потенцијалним корисницима 
средстава у попуњавању конкурсне документације, као и повећа 
учешће становништва у изради стратешких планова заједнице и 
допуне постојећих.

Секретаријат је претходних година основао Локалне акционе 
групе у општинама: Чока, Житиште, Ириг, Шид, Жабаљ, Зрења-
нин и Опово.

Финансирани су: рад координатора локалне акционе групе, оп-
ремање канцеларије, студијска путовања, учешћа у пројектима и 
израда локалне стратегије развоја.

У току 2012. године, планирано је да Секретаријат финансира/
суфинансира реализацију пројеката који се односе на капиталне 
инвестиције тј. изградњу, реконструкцију или адаптацију објека-
та од значаја за локалну заједницу.

Пројекте који би се финансирали/суфинансирали предлажу 
Локалне ационе групе за подручје свог деловања. 
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IV

Подстицајним средствима финансираће се програми који се ре-
ализују на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за 
техничку обраду података коју образује Покрајински секретари-
јат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и која ће дати 
предлог за избор пројеката покрајинском секретару за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, који доноси коначну одлуку. 
Услови и начин коришћења средстава утврђују се Уговором који 
се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења средстава 
врши Комисија коју образује покрајински секретар за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство.

Реализација овог Програма вршиће се у зависности од прилива 
средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине.

381.

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 04/10) и члана 10. а у вези са чланом 
8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11 
и 03/12-ребаланс), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта ‘’Коришћење свих видова чвр-
сте отпадне биомасе (пољопривредне, дрвне или пeлете и брике-
те) у енергетске сврхе у основним и средњим школама на тери-
торији АП Војводине, које су буџетски корисници и које немају 
других могућности за решење проблема грејања’’ (у даљем текс-
ту: Програм), као и обим средстава за спровођење овог програма 
и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-1134/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године 

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
 РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ‘’КОРИШЋЕЊЕ
 СВИХ ВИДОВА ЧВРСТЕ ОТПАДНЕ БИОМАСЕ 

(ПОЉОПРИВРЕДНЕ, ДРВНЕ ИЛИ ПEЛЕТЕ
 И БРИКЕТЕ) У ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ

 У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 

КОЈЕ СУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ И 
КОЈЕ НЕМАЈУ ДРУГИХ МОГУЋНОСТИ 

ЗА РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА ГРЕЈАЊА’’

I

Средства за овај Програм планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2012. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 23/2011, 
03/2012-ребаланс) и Финансијским планом Покрајинског секрета-
ријата за енергетику и минералне сировине за 2012. годину (Ре-
шењa Владе Аутономне Покрајине Војводине бр. 402-3/2012 од 18. 
јануара 2012. године и бр. 402-3/2012 од 07. марта 2012. године), у 
разделу 14 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине, активност 02 Подршка развоју коришћења обновљи-
вих извора енергије, функционална класификација 430 Гориво и 
енергија, економска класификација 463 Трансфери осталим ниво-
има власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
извор финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу 
од 7.000.000,00 динара. Планирана средства ће се реализовати у 
складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покраји-
не Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија 
развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом 
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у 
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне,  као један 
од својих приоритета за 2012 годину предвиђа коришћење и про-
моцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводине. 
Средства планирана за ове потребе пласирала би се за буџетске 
кориснике, тј. јавни сектор.

II

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализа-
цију Пројекта- “Коришћење свих видова чврсте отпадне биомасе 
(пољопривредне, дрвне или пeлете и брикете) у енергетске свр-
хе у основним и средњим школама на територији АП Војводине, 
које су буџетски корисници и које немају других могућности за 
решење проблема’’ 

Основне и средње школе на територији АП Војводине су циљна 
група у којима би овакви пројекти показали своју пуну оправда-
ност. Наиме, у великом проценту, преко 90 % ових школа, има  мо-
гућност да користи отпадну биомасу из непосредног окружења, а 
исто тако имају и проблем са високом ценом фосилних горива  ( 
нпр. земни гас, лако уље или даљинско грејање). Расположива би-
омаса које има у изобиљу,   у великом проценту се расипа, заорава 
или  пали на њивама,  тј. не користи се на економски и еколошки 
одржив начин. 

У ту сврху троше се значајна материјална средства за енер-
генте која се крећу од 1.100.000-5.500.000 динара на годишњем 
нивоу по кориснику  или око ( 10.000-50.000 Евра ), у зависности 
од величине и старости објекта, броја часова коришћења, ме-
теоролошке године итд... План је да се  удруженим средствима 
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине 
и надлежних локалних самоуправа одвоји 1.500.000-2.000.000 ди-
нара  по пројекту за изградњу котловског постројења са пратећим 
инсталацијама, које би користило чврсту отпадну биомасу или  
био брикете (пелете).  Пројектоване инсталације    би се отплати-
ле  најкасније за 2-3 године, у зависности од величине постројења 
и степена аутоматизованости процеса. После тог периода сваки 
кWh произведене топлотне енергије из биомасе био би  2 до 3 
пута јефтинији од кWh добијеног из нпр. земног гаса. Поред тога 
овим системом штити се животна средина, због знатно мањих 
емисија гасова са ефектом стаклене баште ( а исто тако се пости-
же и енергетска независност од увозних фосилних горива, јер се 
користе домаћи обновљиви извори енергије-биомаса). Такође је 
важан и едукативни моменат, јер се котларнице на биомасу најви-
ше користе у руралним подручјима, где је биомаса и настала.

 
Даљи кораци би ишли у правцу, комплетних примена мера 

енергетске ефиканости (замена прозора и врата, изолација омота-
ча зграда, уградња термостатских вентила на радијаторима, при-
мена пумпи са фреквентним регулаторима, евентуална уградња 
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соларних колектора за припрему ТПВ тамо где је појачана пот-
рошња – нпр. ученички домови) и друге мере које би допринеле 
енергетској самосталности односно „одрживости“ објекта. Прак-
тично у коначној фази, ово би била јако добра „пилот-демонс-
трациона постројења“ у сектору образовања. Основне и средње 
школе у би у овом случају могле да буду и едукативни центри, по 
угледу на позитивну праксу у ЕУ или нашем окружењу. 

 
Циљ доделе средстава за реализацију овог пројекта је ко-

ришћење пољопривредне, како чврсте биомасе,  тако и пелета и 
брикета  и остале отпадне биомасе (нпр. дрвне биомасе из индус-
трије прераде дрвета) у енергетске сврхе у основним и средњим 
школама  на територији АП Војводине који би били као што је већ 
наглашено у горњем пасусу пилот пројекти, и добар пример за 
све сличне пројекте као што су: остали објекти јавне потрошње 
(општинске и остале зграде државне администрације, домови 
културе, спортско-рекреативни центри, домови здравља, и сл. ), а 
ради смањења енергетских трошкова за кориштење увозних фо-
силних горива, повећања енергетске самосталности и смањењу 
емисија гасова стаклене баште  итд...

Средства по овом Пројекту додељивала би се за суфинанси-
рање следећих оправданих трошкова:

- набавке и монтаже нових постројења за сагоревање отпадне 
биомасе–котлови, са пратећим инсталацијама (димњаци, систем 
за аутоматизовано или полуатоматизовано ложење, цевоводи, ар-
матура, бојлери, акумулатори топлоте, циркулационе пумпе, екс-
панзиони судови и остала пратећа машинска и електро – опрема)

 
- адаптација/санација постојећег дотрајалог котловског по-

стројења за грејање  (који  производи топлотну енергију из фо-
силног горива-земни гас, мазут, лако уље, електрична енергија, 
угаљ, дрво или пак биомаса и сл.) новим постројењем за примар-
но коришћење отпадне биомасе свих врста  у енергетске сврхе. У 
цену улазе и пратеће инсталације из горњег пасуса.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не ће учесницима конкурса доделити средства за суфинансирање 
наведеног  до 80% оправданих трошкова. Ефекти улагања ће се 
исказати у периоду до три  године. Оправдани трошкови се изра-
чунавају као нето разлика између користи и трошкова пословања 
везаних за додатне улагања за уштеду енергије.   

Садржај потребних активности:

- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне 
комисије  Секретаријата  према постављеним критеријумима и 
достављеном  пројектно-техничком  документацијом;

- Склапање уговора са изабраним  корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава.
- Мониторинг и евалуација

Планирана средства за овај Пројекат износе 7.000.000,00 дина-
ра.

Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно, 
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минерал-
не сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене 
пројектно техничке документације и осталом општом докумен-
тацијом дефинисаном конкурсом. 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину ("Службени лист АП Војво-
дине", број 23/2011 и 03/2012-ребаланс), у разделу 14, активност 
02 Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије, 
функционална класификација 430 Гориво и енергија, економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Ка-
питални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине-приходи од приватизације, планирана су средства у ви-
сини од 7.000.000,00 динара. 

382.

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 04/10) и члана 10. а у вези са чланом 
8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11 
и 03/12-ребаланс), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 11. 
априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта “Коришћење соларне енергије 
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе пратећих 
садржаја уз фискултурне сале у основним и средњим  школама  
на територији АП Војводине, који су  буџетски корисници“ (у 
даљем тексту: Програм), као и обим средстава за спровођење овог 
програма и начин њиховог распоређивања и коришћења.

II

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

III

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-1133/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ 
РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
“Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне 

воде (ТПВ) за потребе пратећих садржаја  уз фискултурне сале 
у основним и средњим  школама  на територији АП Војводине,

 које су  буџетски корисници’’

I

Средства за овај Програм планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2012. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 23/2011 
и 03/2012-ребаланс) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минералне сировине за 2012. годину (Ре-
шењa Владе Аутономне Покрајине Војводине бр. 402-3/2012 од 18. 
јануара 2012. године и бр. 402-3/2012 од 07. марта 2012. године), 
раздео 14 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине, активност 02 Подршка развоју коришћења обновљи-
вих извора енергије, функционална класификација 430 Гориво и 
енергија, економска класификација 463 Трансфери осталим ниво-
има власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, 
извор финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу 
од 7.000.000,00 динара. Планирана средства ће се реализовати у 
складу са ликвидним могућностима буџета Аутономне Покраји-
не Војводине.

 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија 
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развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом 
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у 
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне, као један 
од својих приоритета за 2012 годину предвиђа коришћење и про-
моцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводи-
не. Средства планирана за ове потребе  би се додељивала буџет-
ским корисницима, тј. јавном сектору.

II

 Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализа-
цију 
 

Пројектa: “ Коришћење соларне енергије за припрему топле 
потрошне воде (ТПВ) за потребе пратећих садржаја  уз фискул-
турне сале у основним и средњим  школама  на територији АП 
Војводине, које су  буџетски корисници““

Основне и средње школе на територији АП Војводине (а гене-
рално све школске установе у Републици Србији) имају повећано 
коришћење топле потрошне воде, због великог броја корисника у 
својим санитарно-хигијенским блоковима, који су уједно и пра-
тећи садржаји уз фискултурне сале. Из чисто економских раз-
лога, школе су често у ситуацији да не могу да загреју довољну 
количину топле потрошне воде у складу са стандардима и пот-
ребама. У многим ситуацијама грејни медијум за загревање воде 
је електрична енергија или пак земни гас, чија цена свакодневно 
расте. Управо то је и повод предлагача да су основне и средње 
школе идеална циљна група у којима би овакви пројекти показа-
ли своју пуну оправданост. Потрошња топле воде по кориснику 
– ученику  у оваквим установама је далеко изнад просека стан-
дардног корисника. Поред тога већина школа своје фискултурне 
сале користи и за друге намене: поподневне спортске активности 
како за омладину тако и за шири круг грађана нарочито у мањим 
местима, као и активности са одређеним културним садржаји-
ма, спорстке активности на нивоу града итд.. Применом солар-
них колектора  за загревање ТПВ за преподневне и поподневне 
активности школе као и активности на нивоу шире друштвене 
заједнице,  уштеда енергије износила би и до 60 % , јер је за наше 
подручје  АПВ инсолација  већа и до 20 % од европског просека. 
У зависности од висине инвестиција и других параметара, период 
повраћаја износи 3-7 година, што се сматра изузетно повољним 
улагањем са економског становишта.

Циљ пројекта је коришћење соларне енергије за припрему 
топле потрошне воде (ТПВ) за потребе фискултурних сала са 
пратећим садржајима ( санитарно хигијенски блокови, тушеви) 
и друге потребе школа за ТПВ на територији АП Војводинe који 
би били пилот пројекти, и добар пример за све сличне пројекте из 
ове области као што су: предшколске установе, студентски домо-
ви, летњи кампови, домови здравља, болнице како опште тако и 
специјалистичке  итд..  

Садржај потребних активности:

- Расписивање јавног конкурса
- Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне 

комисије Секретаријата према постављеним критеријумима;
- Склапање уговора са изабраним  корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава;
- Мониторинг од стране корисника у трајању од три године и 

подношење извештаја Даваоцу средстава

Планирана средства за овај Пројекат износе 7.000.000,00 дина-
ра.

Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно, 
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минерал-
не сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављене 
пројектно-техничке документације и осталом општом докумен-
тацијом дефинисаном конкурсом. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
ће учесницима конкурса доделити средства за соларне колекторе 

са пратећом инсталацијом  до 80% оправданих трошкова исказа-
них идејним  пројектима дефинисаним у конкурсу са урађеним 
предмером и предрачуном соларне инсталације за припрему то-
пле потрошне воде, где ће ставке бити дефинисане по тржишним 
условима (набавка и уградња соларних колектора са пратећим 
уређајима, пратећа мерна, регулациона и сигурносна опрема за 
безбедан и економичан рад постројења, испорука и монтажа оп-
реме, повезивање и евентуална адаптација/санација постојеће оп-
реме), а ефекти улагања ће се исказати у периоду од три до седам 
година. Оправдани трошкови се израчунавају као нето разлика 
између користи и трошкова пословања везаних за додатна ула-
гања за уштеду енергије.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист АП Војво-
дине”, број 23/2011 и 03/2012-ребаланс), у разделу 14, активност 
02 Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије, 
функционална класификација 430 Гориво и енергија, економска 
класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Ка-
питални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине-приходи од приватизације, планирана су средства у ви-
сини од 7.000.000,00 динара. 

383.

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 04/10) и члана 10. а у вези са чланом 
8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покраји-
не Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11 
и 03/12-ребаланс), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм распореда и коришћења 
средстава за реализацију Пројекта “Коришћење соларне енергије 
за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у геронтолошким цен-
трима на територији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна 
Покрајина Војводина’’ (у даљем тексту: Програм), као и обим 
средстава за спровођење овог програма и начин њиховог распо-
ређивања и коришћења.

II

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

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 401-1132/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ РАСПОРЕДА  И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА “КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ 
ВОДЕ (ТПВ) У ГЕРОНТОЛОШКИМ ЦЕНТРИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА “
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I

Средства за овај Програм планирана су Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2012. годину (“Службени лист АП Војводине”, број 23/2011 
и 03/2012-ребаланс) и Финансијским планом Покрајинског секре-
таријата за енергетику и минералне сировине за 2012. годину (Ре-
шењa Владе Аутономне Покрајине Војводине бр. 402-3/2012 од 18. 
јануара 2012. године и бр. 402-3/2012 од 07. марта 2012. године), у 
разделу 14 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне 
сировине, активност 02 Подршка развоју коришћења обновљи-
вих извора енергије, функционална класификација 430 Гориво 
и енергија, економска класификација 463 Трансфери осталим 
нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима 
власти, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од 
1.317.595,93 динара и економска класификација 463 Трансфери 
осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти, извор финансирања 12 04 Примања од отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од прива-
тизације, у износу од 8.600.000,0000 динара. Планирана средства 
ће се реализовати у складу са ликвидним могућностима буџета 
Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сирови-
не у складу са Стратешким документима као што су: Стратегија 
развоја енергетике Републике до 2015. године, као и Програмом 
остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у 
АП Војводини од (2007-2012 године) – измене и допуне, као један 
од својих приоритета за 2012 годину предвиђа коришћење и про-
моцију Обновљивих извора енергије на територији АП Војводи-
не. Средства планирана за ове потребе  би се додељивала буџет-
ским корисницима, тј. јавном сектору.

II

Средства из тачке I овог Програма користиће се за реализа-
цију 

 
Пројектa: ‘’КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕ-

МУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ГЕРОНТОЛОШКИМ 
ЦЕНТРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈИ ЈЕ ОС-
НИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА”

Геронтолошки центри у којима се смештају стара лица  на те-
риторији АП Војводине, чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина,  су циљна група у којима би овакви пројекти показали 
своју пуну оправданост. Потрошња топле воде по кориснику – бо-
леснику у оваквим установама је далеко изнад просека и начел-
но је три до четири пута већа. На основу информација са терена, 
геронтолошки центри  у АПВ  и шире у великом броју користе 
електричну енергију за загревање ТПВ или пак друге енергенте 
фосилног порекла, као што је земни гас, мазут, док су неки по-
везани на даљинске системе грејања,  што је у крајњој инстанци 
најнеповољнији случај са економског становишта за правна лица. 
Применом соларних колектора  за загревање ТПВ   ( како за са-
нитарно хигијенске потребе-купатила и тушеви, тако и за оста-
ле потребе – кухиња, вешерница   и/или  евентуално загревање 
мањих терапеутских базена)  уштеда енергије износила би и до 
60 % што се тиче припреме ТПВ. Познато је да је за наше под-
ручје  АПВ инсолација  већа и до 20 % од европског просека. У 
зависности од висине инвестиција и других параметара, период 
повраћаја износи 3-7 године, што се сматра изузетно повољним 
улагањем са економског становишта.

Циљ пројекта коришћења соларне енергије за припрему топле 
потрошне воде (ТПВ) у геронтолошким центрима  на територији 
АП Војводинe  је смањење енергетских трошкова за ТПВ, као и 
проширивање базе пилот пројеката у овој области. 

Овакви пројекти коришћења соларне термалне енергије су до-
бар подстицај за све будуће сличне пројекте као што су: болнице 
општег типа, специјалистичке болнице, студентски домови, ле-
тњи кампови, основне и средње школе са пратећим садржајима ( 
фискултурне сале) итд..  

Садржај потребних активности:

- Расписивање јавног конкурса
-  Разматрање захтева и доношење одлуке од стране стручне 

комисије Секретаријата према постављеним критеријумима;
- Склапање уговора са изабраним  корисницима;
- Спровођење контроле додељених средстава;
-  Мониторинг од стране корисника у трајању од три године и 

подношење извештаја  даваоцу средстава

Планирана средства за овај Пројекат износе 9.917.595,93  ди-
нара.

Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, неповратно, 
од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минерал-
не сировине у складу са усвојеним критеријумима, достављеном  
пројектно-техничком  документацијом и осталом општом доку-
ментацијом дефинисаном конкурсом. 

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине 
ће учесницима конкурса доделити средства за соларне колекторе 
са пратећом инсталацијом  до 80% оправданих трошкова иска-
заних идејним  пројектима дефинисаним у конкурсу. Пројектна 
документација треба да садржи: 

•  урађен  предмер  и предрачун  соларне инсталације за 
припрему топле потрошне воде, где су  ставке дефиниса-
не по тржишним условима (набавка и уградња соларних 
колектора са пратећим уређајима, пратећа мерна, регу-
лациона и сигурносна опрема за безбедан и економичан 
рад постројења, испорука и монтажа опреме, повезивање 
и евентуална адаптација/санација постојеће опреме), 

•  исказане  ефекте улагања који ће се уобичајено крећу од 
три до седам година. 

•  правдање трошкова који  се израчунавају као нето разли-
ка између користи и трошкова пословања везаних за до-
датна улагања за уштеду енергије.

Покрајинском скупштинском одлуком одлуком о буџету Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2012. годину (“Службени лист 
АП Војводине”, број 23/2011 и 03/2012-ребаланс), у разделу 14 
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, 
активност 02 Подршка развоју коришћења обновљивих извора 
енергије, функционална класификација 430 Гориво и енергија, 
економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима вла-
сти, 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор 
финансирања 01 00 Приходи из буџета,планирана су средства 
у износу од 1.317.595,93 динара и економска класификација 463 
Трансфери осталим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти, извор финансирања 12 04 Примања од 
отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи 
од приватизације, планирана су средства у износу од 8.600.000,00 
динара.

384.

 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), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза осни-
вача над здравственим установама које на подручју АП Војводи-
не пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 
здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 
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 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ФЕРЕНЦ ДУЈМОВИЋ, доктор медицине, специја-
листа нуклеарне медицине, разрешава се дужности заменика 
директора Клиничког центра Војводине, на коју је именован 
Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 
022-00247/2008  од 7. маја  2008. године, због истека мандата.

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-250/2012 
Нови Сад, 11. априла 2012. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

385.

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), тачке II Одлуке о преузимању права и обавеза осни-
вача над здравственим установама које на подручју АП Војводи-
не пружају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку 
здравствену заштиту (“Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02) 
и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП 
Војводине“, број 4/10), 

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Проф. др ФЕРЕНЦ ДУЈМОВИЋ, доктор медицине, специјали-
ста нуклеарне медицине, именује се за заменика директора Кли-
ничког центра Војводине, на период од четири године.

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-251/2012 
Нови Сад, 11. априла 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

386.

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 
Завода за јавно здравље Зрењанин (“Службени лист АПВ“, број  
11/06) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), 

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за јавно 
здравље Зрењанин, због истека мандата:

- председник:
Милена Тодоров, дипл. инжењер геологије, из Зрењани-
на, представник оснивача;

            
- чланови: 

1. Прим. др Недељкa Бошков, доктор медицине, специјали-
ста онколог, из Зрењанина, представник оснивача;

2. Милорад Јефтић, дип. инжењер агроекономије, из Зрења-
нина, представник оснивача;

3. Др Јелена Мојсин, доктор медицине, специјалиста со-
цијалне медицине, из реда запослених;

4. Др Предраг Рудан, доктор медицине, специјалиста мик-
робиологије са паразитологијом, из реда запослених. 

II

У Управни одбор Завода за јавно здравље Зрењанин, именују 
се:

- за председника:
 Божана Вукадиновић, дипл. биолог микробиолог,
 незапослена,  из Зрењанина, представник оснивача;

- за чланове:
1. Прим. др Недељка Бошков, доктор медицине, специја-

листа онколог, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрења-
нин, из Зрењанина, представник оснивача;

2. Тинде Колар, медицинска сестра и техничар, незапосле-
на, из Зрењанина, представник оснивача;

3. Др Весна Секулић, доктор медицине, специјалиста мик-
робиологије са паразитологијом, из Зрењанина, из реда 
запослених;

4. Слободан Радишић, дипл. хемичар на специјализацији 
из санитарне хемије, из Зрењанина, из реда запослених.

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

III

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-248/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

387.

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 
Завода за јавно здравље Зрењанин (“Службени лист АПВ“, број 
11/06) и на основу члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 4/10), 

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је
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Р Е Ш Е Њ E 

I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Завода за јавно 
здравље Зрењанин, због истека мандата:

- председник:
  Ненад Николић,  правни техничар, из Томашевца, 

представник оснивача; 
            
- чланови: 

1. Ангелина Борбељ, грађевински техничар, из Зрењанина, 
представник оснивача;

2. Др Радивој Филипов, доктор медицине, специјалиста 
епидемиолог, из Зрењанина, из реда запослених. 

II

У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Зрењанин, именују 
се:

- за председника:
Др Душан Драшковић, доктор медицине, пензионер, из 
Зрењанина, представник оснивача;

- за чланове:
1. Тивадар Борбељ, новинар, незапослен, из Зрењанина, 

представник оснивача;
2. Др Мелита Димитрић,  доктор медицине, специјалиста 

епидемиологије, из Новог Сада, из реда запослених.

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

III

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-249/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

388.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 141. став 
2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 
107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и тачке II Одлуке 
преузимању права и обавеза оснивача над здравственим уста-
новама које на подручју АП Војводине пружају болничку, спе-
цијалистичку и високоспецијалистичку здравствену заштиту 
(„Службени лист АПВ“, број: 8/02 и 11/02),

Владa Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2012. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ E

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута 
Института за онкологију Војводине, коју је донео Управни од-
бор Института за онкологију Војводине, на седници одржаној 28. 
фебруара 2012. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне 

Покрајине Војводине“.

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-103/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године 

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

389.

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 скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени 
лист АПВ«, број 4/10), 

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 
11. априла 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
I

Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Правилник о изменама и допу-
нама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Информативног центра за пословну стандардиза-
цију и сертификацију, број:   I-UO-04/2012, који је донео директор 
Информативног центра за пословну стандардизацију и сертифи-
кацију, 14. марта 2012. године. 

II

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

Владa Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-20/2012 
Нови Сад, 11. април 2012. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

390.

КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ЦЕ ВРШИТИ
 МОНИТОРИНГ  И ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

 КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ КОНКУРСОМ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ

 АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ
 У АП ВОЈВОДИНИ ТОКОМ 2012. ГОДИНЕ

 Конкурс је намењен финансирању и/или суфинансирању удру-
жења (у даљем тексту: организације), са седиштем на подручју 
АП Војводине, за потребе мониторинга и евалуације реализације 
пројеката који су одобрени Конкурсом за реализацију Акционог 
плана политике за младе у АП Војводини током 2012. године. Ор-
ганизација подноси предлог за девет области обухваћених Акци-
оним планом политике за младе у АП Војводини. 
Услови конкурса:

1. Укупан износ средстава на овом Конкурсу је 700.000,00 
динара;

2. Предлози пројекта подносе се искључиво на формулару 
који се може преузети на сајту www.sio.vojvodina.gov.rs. 
На истом сајту, налази се текст Акционог плана полити-
ке за младе у АП Војводини за период 2011-2014;

3. Пријаве на Конкурс могу поднети само организације чије 
је седиште на подручју АП Војводине (носиоци проје-
кта). Партнерска организација може бити са седиштем 
ван територије АП Војводине; 

4. На Конкурсу не могу учествовати организације којима су 
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одобрена средства на овогодишњем Конкурсу за реали-
зацију Акционог плана политике за младе у АП Војводи-
ни током 2012. год.; 

5. Непотпуно попуњени пријавни формулари, непотпуна 
документација и неблаговремене пријаве, неће се разма-
трати; 

6. Индиректни трошкови не могу премашити 15 % од укуп-
них трошкова пројекта; 

7. Пријаве на Конкурс се подносе препорученом пошиљком 
на адресу Покрајинског секретаријата за спорт и омла-
дину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или 
лично у пријемној канцеларији - писарници Владе АП 
Војводине, у времену од 9 - 13 часова у запечаћеној ко-
верти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ - пријава за КОН-
КУРС ЗА ИЗБОР ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ЋЕ ВРШИТИ 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ 
СУ ОДОБРЕНИ КОНКУРСОМ ЗА АКЦИОНИ ПЛАН 
ТОКОМ 2012. ГОД.’’. На полеђини коверте навести по-
датке о подносиоцу: назив, адресу, телефон, контакт осо-
бу;

8. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања Конкурса;

9. Рок за реализацију пројекта и за подношење комплетног 
извештаја о мониторингу и евалуацији је јануар месец 
2013. године; 

10. У прилогу конкурсне докуменације налази се: Прилог 1 
– Опис посла изабране организације, Прилог 2 – табе-
ла са одобреним пројектима на Конкурсу за реализацију 
Акционог плана политике за младе у АП Војводини и 
Прилог 3 – Критеријуми за избор организације која ће 
вршити мониторинг и евалуацију пројеката који су одо-
брени конкурсом за реализацију Акционог плана поли-
тике за младе у Војводини током 2012. год.

 Све додатне информације, у вези Конкурса, можете добити по-
зивом на телефон 021/487-4871 или путем електронске поште на 
mladi@vojvodina.gov.rs сваког радног дана од 9,00 до 13,00 сати 

391.

На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2012. годину (‘’Службени лист АПВ’’ број 
23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП 
Војводине за 2012. годину који је Влада АП Војводине донела на 
седници одржаној дана  11.04.2012. године ПОКРАЈИНСКИ СЕ-
КРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУ-
МАРСТВО, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

1. САЛАШАРСКИ, ЕТНО И ВИНСКИ ТУРИЗАМ у укупном 
износу до 90.000.000,00 динара 

1.1. Адаптација и реконструкција салаша
Финансирају се: радови на адаптацији и реконструкцији обје-

ката ван насељеног места, на салашу, за смештај и/или исхрану 
гостију по угледу на аутентичне салаше уз очување традицио-
налне архитектуре.

Право учешћа на конкурс имају: регистрована пољопривред-
на газдинства (само физичка лица – носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства).

Потребна  документација:
1) Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат:
- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење ра-

дова на адаптацији 
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава из-

вођење радова на реконструкцији
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4) Фотокопија потврде о активном статусу у регистру 

пољоприврених газдинстава или Извода из регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривред-
ном газдинству (из 2012. године)

5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газ-
динства

6) Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или 
извод из земљишних књига) односно правном основу ко-
ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
(не старији од 30 дана)

7) Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском 
рачуну

8) Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по осно-
ву пореза (не старија од 30 дана)

1.2. Адаптација и реконструкција етно кућа
Финансирају се: радови на адаптацији и реконструкцији обје-

ката по угледу на аутентичне сеоске куће који приказују и чувају 
традиционалну културу и архитектуру са простора Војводине.

Право учешћа на конкурс имају: регистрована пољопривред-
на газдинства (само физичка лица – носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства) и удружења грађана са подручја АП 
Војводине регистрована за пружање услуга у туризму.

Потребна  документација:
- за регистрована газдинства (физичка лица – носиоци регис-

трованог пољопривредног газдинства):
1) Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
– за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење ра-

дова на адаптацији
– за реконструкцију: Решење којим се одобрава из-

вођење радова на реконструкцији
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова   
4) Фотокопија потврде о активном статусу у регистру 

пољоприврених газдинстава или Извода из регистра 
пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривред-
ном газдинству (из 2012. године)

5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газ-
динства

6) Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или 
извод из земљишних књига) односно правном основу ко-
ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
(не старији од 30 дана)

7) Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском 
рачуну

8) Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на осно-
ву пореза (не старија од 30 дана)

- за удружења грађана регистрована за пружање услуга у ту-
ризму:

1) Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење ра-

дова на адаптацији
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава из-

вођење радова на реконструкцији
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4) Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или 

извод из земљишних књига) односно правном основу ко-
ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
(не старији од 30 дана) 

5) Фотокопија решења о упису у Регистар удружења и ПИБ 
образац

6) Фотокопија картона депонованих потписа
7) Фотокопија личне карте одговорног лица
8) Фотокопија Статута удружења грађана

1.3. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума 
са просторијама за дегустацију вина

Финансирају се: радови на изградњи, адаптацији или рекон-
струкцији винских подрума са просторијама за дегустацију вина 
на територији АП Војводине.

Право учешћа на конкурс имају: правна лица и предузетници са 
подручја АП Војводине који су регистровани у Агенцији за при-
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вредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води 
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у 
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Потребна документација:
1) Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат:
- за изградњу: Грађевинска дозвола
- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење 

радова на адаптацији
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава из-

вођење радова на реконструкцији
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова 
4) Фотокопија решења о упису у Винарски регистар и ре-

гистрациони број 
5) Доказ о извршеној пренамени пољопривредног у грађе-

винско земљиште (само за пољопривредно земљиште)
6) Доказ о праву својине (извод из листа непокретности или 

извод из земљишних књига) односно правном основу ко-
ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
(не старији од 30 дана)

7) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 
привредне регистре

8) Фотокопија ПИБ обрасца
9) Фотокопија личне карте одговорног лица

10) Фотокопија картона депонованих потписа
11) Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по осно-

ву пореза (не старија од 30 дана)
Средства ће се додељивати за пројекте који се реализују на те-

риторији Аутономне Покрајине Војводине.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
и техничке документације. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.

 Обрасци ‘’Пријава на конкурс’’ могу се преузети у Покрајин-

ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата 

www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 26. априлом 2012. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
са назнаком „КОНКУРС ЗА САЛАШАРСКИ, ЕТНО И ВИН-

СКИ ТУРИЗАМ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“. 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 

Владе АПВ.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

  
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа.

392.

На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о ди-
вљачи 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 уста-
новљавања 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 дуж-
но да обезбеди правно лице пре закључења уговора, као и о ус-
ловима 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

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

1 Ловиште “Стари Бегеј-Југ” Површине 30.108,66 ха Општина Житиште 

2 Ловиште “Стари Бегеј-Север” Површине 22.371,04 ха Општина Житиште

3 Ловиште “Фазан” Површине   8.074,32 ха Општина Кикинда

4 Ловиште “Граница” Површине 28.410,56 ха Општина Сремска Митровица

5 Ловиште “Фрушкогорје” Површине 27.308,96 ха Општина Сремска Митровица

6 Ловиште “Мачва” Површине 12.174,30 ха Општина Сремска Митровица

7 Ловиште “Ушће” Површине   6.899,78 ха Општина Тител

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 зако-
ном којим се уређује регистрација привредних субјека-
та;

2. Обезбеђивање стручне и ловочуварске службе;
3. Обезбеђивање одговарајуће гаранције у вредности по-

четних фондова ловостајем заштићених врста дивљачи 
обрачунатој по прописаној висини накнаде;

4. Програм улагања у ловиште за период на који се ло-
виште 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 ло-
виштем 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 ло-
виштем, уколико је ловиште установљено на површини 
постојећег ловишта;

6. Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не 
води истражни поступак за привредни криминал.

Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети 

у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду 
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и шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву на јавни оглас са оста-
лом потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања 
у „Службеном листу АПВ“, на адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пу-
пина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за давање права за газдовањем 
ловиштем–не отварати’’.

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

07.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

393.

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. Пра-
вилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, ус-
ловима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«ГРАНИЦА» 

I

Назив ловног подручја: Јужносремско .

II

Назив ловишта:  «Граница».

III

Ловиште «Граница» Сремска Митровица према начину ко-
ришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

Ловиште „Граница“ се налази на територији ОПШТИНЕ  
Сремска Митровица.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини реке Саве у 
смеру где је граница КО Равње.(Y: 7374223.431 и X: 4976735.138 у 
државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Криге-
рова пројекција – зона 7), одатле наставља средином реке Саве до 
границе ловишта „Моровић“ ШГ „Сремска Митровица“ и прати 
ту границу на север до КО Вишњићево одакле иде границом из-
међу КО Вишњићево и КО Босут, до границе ловишта „Кућине“ 
ШГ „Сремска Митровица“, па до границе између КО Вишњићево 
и КО Кузмин.

Даље наставља границом КО Кузмин до ауто-пута Београд-
Загреб (граница подручја) и даље наставља границом подручја до 
КО Вогањ. Одатле иде југоисточно до пута Рума-Шабац, прелази 
пут и прати границу КО до дубоког канала, наставља тим кана-
лом до канала Јарчина, одакле скреће десно до границе КО којом 
даље иде до пута између КО Јарак и КО Хртковци, па тим путем 

долази до шумице у смеру ка Јарку, прати ивицу шумице до реке 
саве (средине тока), и враћа се до полазне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Граница»  износи  28.410,56   ха.

VII

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

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

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

ц) ситна дивљач:

1)  длакава дивљач:
 - шакал (Canis aureus L.), 

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:

        Да                                                                           Не

IX

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



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 727

X

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

    

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број: 104-324-314 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел  Петровић,с.р.

"Granica" - Sremska Mitrovica



Страна 728 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

394.

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. Пра-
вилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, ус-
ловима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«СТАРИ БЕГЕЈ - СЕВЕР» 

I

Назив ловног подручја: Севернобанатско .

II

Назив ловишта:  «Стари Бегеј - север».

III

Ловиште «Стари Бегеј - север» Житиште према начину ко-
ришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

Ловиште „Стари Бегеј - север“ се налази на територији 
ОПШТИНЕ  Житиште.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки  (Y: 7484551,651  и X: 
5060307,382 у државном координатном систему Републике Ср-
бије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), која се налази на др-
жавној граници са Р Румунијом на тромеђи КО Радојево и КО 
Хетин. Граница ловишта  иде на југ по државној граници све до 
границе између подручја Средњи Банат - Северни Банат. Даље 
граница ловишта наставља на запад по граници ловног подручја 
све до тромеђе граница ловишта „Стари Бегеј – север“ – „Ста-
ри Бегеј – југ“ и „Тиса“ Зрењанин. Ту граница ловишта наста-
вља на север границом између КО Банатски двор и КО Меленци, 
КО Торда – КО Меленци. Даље граница ловишта скреће на исток 
између КО Торда и КО Башаид, КО Банатско Карађорђево и КО 
Нова Црња,  и КО банатско Карађорђево и КО Александрово, КО 
Српски Итебеј и КО Војвода Степа, КО Хетин и КО Радојево, све 
до почетне тачке.

 
VI

Укупна површина ловишта «Стари Бегеј - север“  Житиште  из-
носи  22.371,04   ха.

VII

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

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:

             Да                                                                           Не

IX

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

X

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

    
 Број: 104-324-282 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
                                                              ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 729

"Stari Begej - sever" - Žitište



Страна 730 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

395.

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. Пра-
вилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, ус-
ловима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«СТАРИ БЕГЕЈ - ЈУГ» 

I

Назив ловног подручја: Средњебанатско .

II

Назив ловишта:  «Стари Бегеј - југ».

III

Ловиште «Стари Бегеј - југ» Житиште према начину ко-
ришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

Ловиште „Стари Бегеј - југ“ се налази на територији ОПШТИ-
НЕ  Житиште.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки  (Y: 7483972,258  и X: 
5055699,678 у државном координатном систему Републике Ср-
бије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), која се налази на др-
жавној граници са Р Румунијом 

и иде на запад границом подручја Средњи Банат, коме ловишта 
припада, као и границом ловног подручја Северни Банат. Даље 
граница ловишта иде до тромеђе ловишта: „Тиса“ Зрењанин, „Бе-
геј – север“ Зрењанин и „Стари Бегеј – југ“  Житиште, и даље 
иде на југ између КО Јанков Мост и КО Житиште, КО Клек и КО 
Житиште, КО Клек и КО Равни Тополовац и КО Лазарево. Даље 
граница скреће на исток и наставља између КО Равни Тополовац 
и КО Банатски Деспотовац, па опет на југоисток између КО Ба-
натски Деспотовац и КО Банатско Вишњићево. 

Затим граница скреће на североисток између КО Банатско 
Вишњићево и КО Крајишник, па на север и исток између КО 
Крајишник и КО Нови Итебеј, све до до државне границе са Р Ру-
мунијом. Даље граница иде на североисток државном границом 
све до почетне тачке.

 
VI

Укупна површина ловишта «Стари Бегеј - југ“  Житиште  из-
носи  30.108,66   ха.

VII

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

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:

             
         Да                                                                           Не

IX

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

X

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

    
Број: 104-324-315 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 731

"Stari Begej - jug" - Žitište



Страна 732 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

396.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској 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 спро-
вођење 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 пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «МАЧВА»

I

 Назив ловног подручја: Јужносремско  .

II

 Назив ловишта:  «Мачва».

III

 Ловиште «Мачва» 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 „Мачва“ се налази на територији ОПШТИНЕ Срем-
ска Митровица и обухвата КО Салаш Ноћајски, КО Ноћајски, КО 
Засавице, КО Равње.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини реке Саве у КО 
Салаш Ноћајски (Y: 7374223.431 и X: 4976735.138 у државном ко-
ординатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројек-
ција – зона 7),у смеру где је граница катастарске општине. На-
даље прати административну границу АП Војводине до средине 
реке Саве у КО Равње, па се враћа средином реке Саве до полазне 
тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Мачва» износи  12.174,30    ха.

VII

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

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

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

 Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: Да 

 Уредба Владе РС о заштити СРП „Засавица“ 05 број 509-1406/97 
(Службени  гласник РС“, број 19/97).  

IX

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

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине’’.
    
Број: 104-324-315 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 733

"Ma va" - Sremska Mitrovica



Страна 734 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

397.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској 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 спро-
вођење 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 пољопривре-
ду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
O  УСТАНОВЉАВАЊУ  ЛОВИШТА 

«УШЋЕ»

I

Назив ловног подручја:Источнобачко  .

II

Назив ловишта:  «Ушће».

III

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

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

 Ловиште „Ушће“ се налази на територији ОПШТИНЕ Тител и 
Инђија обухвата КО Тител и КО Стари Сланкамен.

V

Граница ловишта:Почиње у тачки на средини реке Тисе на 
тромеђи КО Тител,КО Мошорин и КО Мужља (Y: 7442438.417 и 
X: 5014978.953 у државном координатном систему Републике Ср-
бије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југозапад атар-
ским путем границом КО Тител и КО Мошорин па КО Тител и КО 
Лок, до асфлтног пута Р-110, наставља асфалтним путем у правцу 
југоистока па опет скреће на атарски пут па наставља средином 
канала до средине реке Дунав.

Граница ловишта даље наставља средином реке Дунав на ју-
гоисток до ушћа реке Тисе у Дунав, потом скреће на север и иде 
средином реке Тисе до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Ушће» износи   6.899,78       ха.

VII

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

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ 

IX

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

X

Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покраји-
не Војводине’’.
    
Број: 104-324-287 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 735

"Uš e" - Titel



Страна 736 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

398.

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. Пра-
вилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, ус-
ловима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА 

«ФРУШКОГОРЈЕ» 

I

Назив ловног подручја: Северно-сремско .

II

Назив ловишта:  «ФРУШКОГОРЈЕ».

III

Ловиште «ФРУШКОГОРЈЕ» Сремска Митровица према начи-
ну коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа. 

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

Ловиште „ФРУШКОГОРЈЕ“ се налази на територији ОПШТИ-
НЕ  Сремска Митровица.

V

Граница ловишта:Почиње у тачки (Y: 7400387.246 и X: 
4996753.945 у државном координатном систему Републике Ср-
бије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), на тромеђи између НП 
„Фрушка гора“, КО Стејановци и КО Бешеново-Прњавор. 

Даље граница наставља  између КО Општине Сремска Митро-
вица и КО Општине Рума до ауто-пута Београд-Загреб (граница 
подручја), наставља том границом у смеру до границе између КО 
Кукујевци и КО Кузмин, па наставља границом КО у правцу се-
вера до границе са НП „Фрушка гора“ и надаље иде границом 
између Општине Сремска Митровица и НП „Фрушка гора“ до 
почетне тачке. 

VI

Укупна површина ловишта «ФРУШКОГОРЈЕ“ Сремска Мит-
ровица  износи  27.308,96   ха.

VII

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

а) неловне врсте: 
 - видра (Lutra lutra), 

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: НЕ              
                                                            

IX

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

X

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

    
Број: 104-324-313 /2012-05
У Новом Саду 11. априла 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 737

"Fruškogorje" - Sremska Mitrovica



Страна 738 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

399.

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. Пра-
вилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, ус-
ловима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења ја-
вног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање 
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих 
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључи-
вања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира 
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси 

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА

 «ФАЗАН»

I

Назив ловног подручја:Севернобанатско .

II

Назив ловишта:  «Фазан».

III

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

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

виште се одређује као РАВНИЧАРСКО.

IV

Ловиште „Фазан“ се налази на територији ОПШТИНУ Кикин-
да, Нови Бечеј и обухвата КО Башаид,КО Ново Милошево,КО 
Банатска Топола.

V

Граница ловишта: Почиње у тачки на тромеђи КО Башаид,КО 
Нови Бечеј и КО Меленци (Y: 7448571.360 и X: 5052958.582 у др-
жавном координатном систему Републике Србије, Гаус-Криге-
рова пројекција – зона 7), и иде на североисток атарским путем 
пратећи границу КО Башаид и КО Нови Бечеј до границе КО Ба-
шаид и КО Ново Милошево, ту граница скреће на запад и иде 
границом КО Ново Милошево и КО Нови Бечеј у дужини од 660 
метара. Даље граница ловишта скреће на североисток и иде атар-
ским путем до канала, где скреће на северозапад и иде у дужини 
од 745 метара па опет скреће на североисток и иде атарским путем 
пратећи границу КО Башаид и КО Ново Милошево. 

Потом граница ловишта наставља средином канала одсту-
пајући од граница катастарских општина, а затим се враћа на 
атарски пут и прати границу КО Башаид и КО Ново Милошево 
до асфалтног пута где скреће на југоисток и иде до магистралног 
пута М-24. Граница ловишта се потом спушта на југ и иде магис-
тралним путем М-24 у дужини од 790 метара, односно до канала, 
ту се граница ломи на исток и иде средином канала до границе 
КО Банатска Топола и КО Молин где скреће на југ, и наставља 
пратећи границу КО Банатска Топола и КО Молин, КО Башаид 
и КО Молин, КО Башаид и КО Торда, КО Башаид и КО Меленци, 
до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Фазан»  износи   8.074,32 ха.

VII

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које 

се налазе у ловишту у време установљавања ловишта: 

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

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

ц) ситна дивљач:

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

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

VIII

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:

              Да                                                                           Не

IX

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

X

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

    
Број: 104-324-284 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ДАНИЕЛ  ПЕТРОВИЋ



11. април  2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 10 - Страна 739

"Fazan" - Bašaid



Страна 740 - Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 11. април  2012.

400.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ДОЊИ РИБЊАК“
 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Доњи рибњак“ установљено на територији општи-
не Бечеј, Решењем покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, број 104-324-509/2011 од 24.12.2011. 
године („Сл. лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање „ПИК 
-Бечеј АД у стечају“ из Бечеја и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и „ПИК -Бечеј АД у стечају“ из Бечеја у скла-
ду са Законом о дивљачи и ловству.

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-509/2011-1
Нови Сад, 13.03.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

401.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СТАРА МОРАВИЦА“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Стара Моравица“ установљено на територији 
општине Бачка Топола, Решењем покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-
130/2012-05 од 26.01.2012. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје 
се на газдовање Ловачком удружењу „Фазан“ из Старе Моравице 
и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан“ из Старе Мора-

вице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-130/2012-05-1
 Нови Сад, 02.04.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

402.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ПАНОНИЈА 1“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

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

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-131/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

403.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „ПАНОНИЈА 2“
 НА ГАЗДОВАЊЕ
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I

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

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-129/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

404.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРНДАЋ 1“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срндаћ 1“ установљено на територији општине Ба-
чка Топола, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-135/2012-05 од 
26.01.2012. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Срндаћ“ из Бачке Тополе и то на период од 
10 година.

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-135/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

Покрајински секретар
 Даниел Петровић,с.р.

405.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „СРНДАЋ 2“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Срндаћ 2“ установљено на територији општине Ба-
чка Топола, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-132/2012-05 од 
26.01.2012. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Срндаћ“ из Бачке Тополе и то на период од 
10 година.

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-132/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
 Даниел Петровић,с.р.

406.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ПАЧИР“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Пачир“ установљено на територији општине Ба-
чка Топола, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-133/2012-05 од 
26.01.2012. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Фазан“ из Пачира и то на период од 10 го-
дина.

II

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

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-133/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

407.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„БАЧКА“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Бачка“ установљено на територији општине Бачки  
Петровац, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-540/2011-05 од 
13.12.2011. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Петровец“ из Бачког Петровца и то на пе-
риод од 10 година.

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-540/2011-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

408.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„РИБЊАК СВИЛОЈЕВО“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Рибњак Свилојево“ установљено на територији 
општине Апатин, Решењем покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-533/2011-
05 од 13.12.2011. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газ-
довање А.Д „Јединство“ из Апатина и то на период од 10 година.

II

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће 
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и А.Д „Јединство“ из Апатина у складу са За-
коном о дивљачи и ловству.

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

 Број:104-324-533/2011-05-1
 Нови Сад, 02.04.2012.

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

409.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „РИБЊАК ЗЛАТИЦА-ЈАЗОВО“

 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Рибњак Златица-Јазово“ установљено на територији 
општине Чока, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-143/2012-05 од 
31.01.2012. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
ДТД „Рибарство“ д.о.о. из Бачког Јарка и то на период од 10 го-
дина.

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-143/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

410.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ПОДУНАВЉЕ“ 
НА ГАЗДОВАЊЕ

I

Ловиште „Подунавље“ установљено на територији општине 
Нови Сад, Решењем покрајинског секретаријата за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-541/2011-05 од 
15.12.2011. године („Сл. лист АПВ“ број 4/12) даје се на газдовање 
Ловачком удружењу „Подунавље“ из Футога и то на период од 
10 година.

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-541/2011-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

 Покрајински секретар
 Даниел Петровић,с.р.

411.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА 
„ПЛАВША“

 НА ГАЗДОВАЊЕ

I

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

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-136/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012. 

Покрајински секретар
 Даниел Петровић,с.р.

412.

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

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
 „НАДАЉ“ 

НА ГАЗДОВАЊЕ

I

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

II

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

III

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

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Број:104-324-128/2012-05-1
Нови Сад, 02.04.2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

Редни број Предмет Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

380. Решење о утврђивању Програма руралног развоја Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2012. годину

381. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију Пројекта «Ко-
ришћење свих видова чврсте отпадне биомасе 
(пољопривредне, дрвне или пелете и брикете) у енер-
гетске сврхе у основним и средњим школама на тери-
сторији АП Војводине, које су буџетски корисници и 
које немају других могућности за решење проблема 
грејања»

382. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију Пројекта «Ко-
ришћење соларне енергије за припрему топле пот-
рошне воде (ТПВ) за потребе пратећих садржаја уз 
фискултурне сале у основним и средњим школама на 
територији АП Војводине, које су буџетски корисни-
ци»

383. Решење о утврђивању Програма распореда и ко-
ришћења средстава за реализацију Пројекта «Ко-
ришћење соларне енергије за припрему топле пот-
рошне воде (ТПВ) у геронтолопшким центрима на 
територији АП Војводине, чији је оснивач Аутоном-
на Покрајина Војводина»

384. Решење о разрешењу дужности заменика директора 
Клиничког центра Војводине

385. Решење о именовању за заменика директора Клинич-
ког центра Војводине

386. Решење о разрешењу и именовању председника и 
чланова Управног одбора Завода за јавно здравље 
Зрењанин

387. Решење о разрешењу и именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље 
Зрењанин

388. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допуни Статута Института за онкологију Војводи-
не

389. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о унутрашњној органи-
зацији и систематизацији радних места Иформати-
вног центра за пословну стандрадизацију и сертифи-
кацију

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И 
ОМЛАДИНУ

390. Конкурс за избор организације која ће вршити мони-
торинг и евалуацију пројеката који су одобрени Кон-
курсом за реализацију Акционог плана политике за 
младе у АП Војводини током 2012. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

391. Конкурс за реализацију активности: салашарски, 
етно и вински туризам

392. Јавни оглас за давање права на газдовање ловишти-
ма

393. Решење о установљавању ловишта «Граница»
394. Решење о установљавању ловишта «Стари Бегеј-се-

вер»
395. Решење о установљавању ловишта «Стари Бегеј-југ»
396. Решење о установљавању ловишта «Мачва»
397. Решење о установљавању ловишта «Ушће»
398. Решење о установљавању ловишта «Фрушкогорје»
399. Решење о установљавању ловишта «Фазан»
400. Решење о давању ловишта «Доњи рибњак» на газдо-

вање
401. Решење о давању ловишта «Стара Моравица» на газ-

довање
402. Решење о давању ловишта «Панонија 1» на газдо-

вање
403. Решење о давању ловишта «Панонија 2» на газдо-

вање
404. Решење о давању ловишта «Срндаћ 1» на газдовање
405. Решење о давању ловишта «Срндаћ 2» на газдовање
406. Решење о давању ловишта «Пачир» на газдовање
407. Решење о давању ловишта «Бачка» на газдовање
408. Решење о давању ловишта «Рибњак Свилојево» на 

газдовање
409. Решење о давању ловишта «Рибњак Златица-Јазово» 

на газдовање
410. Решење о давању ловишта «Подунавље» на газдо-

вање
411. Решење о давању ловишта «Плавша» на газдовање
412. Решење о давању ловишта «Надаљ» на газдовање
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