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360.
На основу члана 88. став 4. Закона о шумама (“Службени гласник РС”, број: 30/10), члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ’’, брoj: 04/10), члана 4. Одлуке о образовању Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, брoj: 21/10), а у вези са чланом 8.
Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2012. годину (“Службени лист АПВ”, број: 23/11 и
3/12 ребаланс), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л a је
РЕШЕЊЕ
I
Овим решењем утврђује се Годишњи програм коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, обим средстава за спровођење овог програма,
као и начин њиховог распоређивања.
II
Годишњи 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: 401-726/2012 Потпредседница
Нови Сад, 4. април 2012. године
Владе АП Војводине
Ана Томанова-Маканова,с.р.
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ШУМЕ АП 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 реализацију Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског
фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину (у даљем тексту:
Програм за 2012. годину) у укупном износу од 370.000.000,00 динара.
Овим Програмом утврђује се распоред средстава у износу од
315.355.636,40 динара и то из следећих извора:
01 02 Приходи из буџета-наменски приходи 296.500.000,00 динара
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13 02 Нераспоређен вишак прихода из Ранијих година-наменски приходи 18.855.636,40 динара
Део средстава у износу од 69.534.829,00 динара, користиће се
за исплату преузетих обавеза по уговорима из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број
11/11) (у даљем тексту: „Програм 2011“).
Распоред средстава из планираних прихода извршен је у
складу са Законом о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10)
и Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из Годишњег програма коришћења средстава
Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за
шуме Аутономне Покрајине („Службени гласник РС“ бр. 32/11), у
даљем тексту: (Правилник).
II
Средства Буџетског фонда за шуме Аутономне Покрајине
Војводине планирана у укупном износу од 315.355.636,40 динара
користиће се за финансирање следећих послова:
1. Пошумљавање
а) Подизање нових шума на земљишту у државној својини у
износу ................................................................94.800.000,00 динара,
од чега су:
- преузете обавезе по тачки 1.а) из Програма 2011 ..........................
..................................................................................19.800.000,00 динара,
- средства за доделу у 2012 ..........................75.000.000,00 динара.
Средства за доделу у 2012. години ће се користити за пошумљавање шумског земљишта у државној својини, пољопривредног
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту и
осталог земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, на укупној површини 625,00 хектара са јединичном ценом 120.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет година).
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
б) Подизање нових шума на земљишту у својини физичких
лица у износу ........................................................13.169.549,00 динара,
од чега су:
- преузете обавезе по тачки 1.б) из Програма 2011 .........................
....................................................................................4.669.549,00 динара,
- средства за доделу у 2012 ............................8.500.000,00 динара.
Средства за доделу у 2012. години ће се користити за:
- пошумљавање тврдим и племенитим лишћарима на површини 25,00 хектара са јединичном ценом 100.000,00 динара по хектару у укупном износу.............................................2.500.000,00 динара,
- пошумљавање меким лишћарима на површини 60,00 хектара
са јединичном ценом 85.000,00 динара по хектару у укупном износу............................................................................5.100.000,00 динара,
- пошумљавање багремом на површини 15,00 хектара са јединичном ценом 60.000,00 динара по хектару у укупном износу...................................................................................900.000,00 динара.
У јединичне цене су укључене мере неге до пет година у износу
40.000,00 динара по хектару за све врсте. Укупна површина по-
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шумљавања је 100 хектара.
Средства се додељују са динамиком исплате наведене јединичне цене умањене за 40.000,00 динара произвођачу садница
и то 50% након потписивања уговора, 50% након извршеног пошумљавања, а преосталих 40.000,00 динара власнику земљишта
током пет година спровођења мера неге.
Корисници средстава су правна лица произвођачи садница и
физичка лица власници шумског земљишта и пољопривредног
земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
ц) Подизање нових шума на земљишту у својини правних лица
у износу ...................................................................1.800.000,00 динара.
Средства ће се користити за пошумљавање шумског земљишта
сопственика шума – правних лица, пољопривредног земљишта
у складу са Законом о пољопривредном земљишту и осталог
земљишта на којем је дозвољено пошумљавање, на укупној површини 20,00 хектара са јединичном ценом 90.000,00 динара по
хектару (са мерама неге до пет година).
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица сопственици земљишта.
2. Мелиорација деградираних шума и шикара у износу ..............
.................................................................................. 26.419.680,00 динара,
од чега су:
- преузете обавезе по тачки 2. из Програма 2011 .............................
...................................................................................11.119.680,00 динара,
- средства за доделу у 2012 ..........................15.300.000,00 динара.
Средства за доделу у 2012. години ће се користити за пошумљавање површина добијених чистим сечама извршеним ради мелиорације на површини 170,00 хектара са јединичном ценом
90.000,00 динара по хектару (са мерама неге до пет година).
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова након једног
вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
3. Конверзија изданачких шума у виши узгојни облик у износу
..................................................................................15.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за превођење изданачких шума у високе путем мера неге – проредом на површини 600,00 хектара са
јединичном ценом 25.000,00 динара по хектару.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
4. Нега и одржавање шумских засада у износу ...............................
...................................................................................33.145.600,00 динара.
од чега су:
- преузете обавезе по тачки 4. из Програма 2011 .............................
...................................................................................14.145.600,00 динара,
- средства за доделу у 2012 ..........................19.000.000,00 динара.
Средства за доделу у 2012. години ће се користити за спровођење мера неге и одржавања шумских засада на површини
950,00 хектара са јединичном ценом 20.000,00 динара по хектару,
а додељују се за следеће послове:
- осветљавање подмлатка и друге мере неге младих природних
састојина,
- за чишћење од непожељних врста у засадима старости 6-20
година,
- за прве прореде у шумским засадима и интензивним засадима
меких лишћара старости 8-12 година.
Средства се додељују након извршених радова.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
5. Производња шумског семена у износу ...6.187.000,00 динара.
Средства ће се користити за:
- сакупљање селекционисаног семена лужњака и осталих храстова у количини 110.000 килограма са јединичном ценом 55,00 динара по килограму у укупном износу................................................................................6.050.000,00 динара,
- сакупљање семена познатог порекла лужњака и осталих храстова у количини 200 килограма са јединичном ценом 25,00 динара по килограму
у укупном износу......................................................5.000,00 динара,
- сакупљање семена шумских воћкарица у количини 20 килограма са јединичном ценом 350,00 динара по килограму
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у укупном износу......................................................7.000,00 динара,
- сакупљање семена осталих лишћара у количини 2.500 килограма са јединичном ценом 50,00 динара по килограму у укупном
износу...........................................................................125.000,00 динара,
Средства ће се користити за финансирање сакупљања шумског
семена у укупној количини 112.720 килограма.
Средства се додељују након извршеног сакупљања.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица која имају регистроване шумске расаднике сходно Правилнику.
6. Производња шумског садног материјала у износу .....................
...................................................................................15.910.000,00 динара.
Средства ће се користити за:
- производњу селекционисаних садница тврдих лишћара у количини 80.000 комада са јединичном ценом 17,00 динара по комаду у укупном износу..............................................1.360.000,00 динара,
- производњу садница тврдих лишћара познатог порекла,
племенитих лишћара и воћкарица у количини 350.000 комада
са јединичном ценом 15,00 динара по комаду у укупном износу................................................................................5.250.000,00 динара,
- производњу садница меких лишћара у количини 930.000 комада са јединичном ценом 10,00 динара по комаду у укупном износу............................................................................9.300.000,00 динара,
Средства ће се користити за финансирање производње шумског садног материјала у укупној количини 1.360.000 килограма.
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 50% након заснивања производње уз записник инспектора као доказ, а
50% након завршеног вегетационог периода.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица која имају регистроване шумске расаднике сходно Правилнику.
7. Заштита шума и шумских засада у износу ...................................
...................................................................................18.123.807,40 динара.
Средства ће се користити за финансирање мера заштите шума
по указаним потребама.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
8. Заштита шума од пожара у износу ........10.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за:
- изградњу протипожарних пруга у дужини 10 километара са
јединичном ценом 150.000,00 динара по километру у укупном износу............................................................................1.500.000,00 динара,
- одржавање протипожарних пруга у дужини 200 километара
са јединичном ценом 10.000,00 динара по километру у укупном
износу.......................................................................2.000.000,00 динара,
- изградњу противпожарних осматрачница
у количини 4 комада са јединичном ценом 250.000,00 динара по
комаду у укупном износу....................................1.000.000,00 динара,
- изградњу и одржавање водозахвата у количини 5 комада са
јединичном ценом 200.000,00 динара по комаду у укупном износу................................................................................1.000.000,00 динара,
- набавку противпожарне опреме у укупном износу .....................
....................................................................................4.500.000,00 динара,
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и друга правна лица сопственици шума.
9. Изградња шумских путева у износу ....64.800.000,00 динара.
од чега су:
- преузете обавезе по тачки 9. из Програма 2011 .............................
..................................................................................19.800.000,00 динара,
- средства за доделу у 2012 ..........................45.000.000,00 динара.
Средства за доделу у 2012. години ће се користити за финансирање изградње тврдих камионских шумских путева (I и II друга
фаза) у дужини 15 километара, са јединичном ценом 3.000.000,00
динара по километру.
Средства се додељују са динамиком исплате у износу 70% након потписивања уговора, а 30% по пријему радова.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама.
10. Израда планских докумената у износу ........................................
....................................................................................5.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за израду Плана развоја шума у Националном парку Фрушка Гора (1.000.000,00 динара), Програма
газдовања шумама у власништву сопственика шума појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју Националног парка
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Фрушка Гора (2.000.000,00 динара) и Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији
су кроисници општине (2.000.000,00 динара).
Израду планских докумената могу вршити правна лица и предузетници који испуњавају услове за израду планске документације према члану 26. Закона о шумама.
11. Научно-истраживачки рад у износу .....3.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за финансирање одабраних пројеката
научноистраживачког рада у шумарству.
Корисници средстава могу бити научне и образовне установе.
12. Мониторинг шума у износу ....................3.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за мониторинг шума на територији
АП Војводине у складу са чланом 15. Закона о шумама.
Корисник средстава ће бити организација која је добила овлашћење за обављање мониторинга шума на територији АП Војводине, у складу са чланом 15. Закона о шумама.
13. Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима
шума за које се доноси програм у износу ......5.000.000,00 динара.
Средства ће се користити за пружање стручне и саветодавне
подршке сопственицима шума за које се доноси програм, а у
складу са чланом 71. Закона о шумама.
Корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама, а наведени износ се распоређује пропорционално површинама шума евидентираним у програмима газдовања по шумским
подручјима, на подручју националног парка и површини шума
којима газдују удружења сопственика шума.
III
Средства у износу од 3.500.000,00 динара овим програмом се
не распоређују.
Средства из тачке II, подтачака 1-9 и 11., додељују се путем конкурса, у складу са Правилником.
Средства из тачке II, подтачке 12 и 13., додељују се директно у
складу са Законом о шумама.
Права и обавезе у коришћењу средстава регулисаће се уговором између корисника средстава и Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шумарство.

361.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10) и члaна 11. Одлуке о оснивању
Завода за културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ“,
број: 7/08 и 22/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА
I
Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Завода за
културу војвођанских Русина:
· Влада Њаради, председник, самостали ликовни уметник
из Врбаса,
· Славко Орос, председник НС русинске националне
мањине из Руског Крстура,
· Јоаким Рац, кореограф, секретар НС русинске националне мањине из Руског Крстура,
· Љубица Отић, кустос, саветник у Музеју Војводине из
Ђурђева,
· Мирослав Цирба, правник, активиста у култури из
Шида,
· Ирина Олеар, професор музике, потпредседник НС и
председник Одбора за културу НС русинске националне
мањине из Руског Крстура,
· Славко Рац, привредник из Руског Крстура,
· Mихајло Холошњај, свештеник и историчар из Ђурђева,
· Михајло Зазуљак, новинар из Руског Крстура.
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II

Именују се чланови Управног одбора Завода за културу
војвођанских Русина, на период од четири године:
· Владимир Варга – председник, дипломирани економиста
из Руског Крстура,
· Александар Мудри, професор русинског језика из Куле,
· Зденко Лазор, професор русинског језика из Бикић
Дола,
· Ивана Дудаш, дипломирани инжењер менаџмента, активиста у култури из Руског Крстура,
· Александра Ленђер, глумица, студент на Филозофском
факултету у Новом Саду из Врбаса,
· Лидија Пашо, диригент из Руског Крстура,
· Борис Магоч, економиста, активиста у култури из Новог
Сада,
· Вања Дула, новинар из Ђурђева,
· Борис Варга, одговорни уредник часописа „МАК“ из Новог Сада.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-240/2012
Нови Сад, 4. април 2012. године

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

362.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10) и члaна 13. Одлуке о оснивању
Завода за културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ“,
број: 7/08 и 22/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА
I
Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Завода за
културу војвођанских Русина:
· Мирослав Чакан, председник, привредник, потпредседник НС русинске националне мањине из Ђурђева,
· Владимир Варга, дипломирани економиста из Руског
Крстура,
· Љубица Малацко, књиговођа из Новог Сада.
II
Именују се чланови Управног одбора Завода за културу
војвођанских Русина, на период од четири године:
· Иван Харди, председник, дипломирани економиста из
Суботице,
· Татјана Симуновић, дипломирани економиста из Футога,
· Владимир Тимко, дипломирани економиста из Ђурђева.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
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Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-241/2012
Нови Сад, 4. април 2012. године

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

363.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10) и члaна 9. Одлуке о оснивању
Завода за културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ“,
број 7/08 и 22/11) Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ
ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА

6. април 2012.

365.
На основу члана 12. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број:
7/02 и 2/10) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке
о Влади Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“,
број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници
одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања
за 2012. годину у ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, којe је донео Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“, на седници одржаној
23.03.2012. године.
II

I

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

МИРОСЛАВ КЕВЕЖДИ, дипломирани филозоф и религиолог
и професор филозофије и религиологије, разрешава се дужности
директора Завода за културу војвођанских Русина.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

II

Број: 023-22/2012
Нови Сад, 4. април 2012. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-238/2012
Нови Сад, 4. април 2012. године

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

364.
На основу члана 30. тачка 13. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине
(„Службени лист АПВ”, број 4/10) и члaна 9. Одлуке о оснивању
Завода за културу војвођанских Русина („Службени лист АПВ“,
број: 7/08 и 22/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 4. априла 2012. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА

366.
На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“, број 18/10), члана 47. став 4.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинсој управи („Сл.лист
АПВ“, број 4/2101 и 4/2011) и члана 12. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење
ловног газдинства, поступку спровођења јавног огласа, поступку
за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини
уговора, утврђивању висине одгајивачких гаранција које је дужно
да обезбеди правно лице пре закључења уговора, као и о условима
и начину за давање ловног ревира у закуп („Сл. гласник РС“, број
80/2010) – у даљем тексту: Правилник, Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА НА ГАЗДОВАЊЕ
ЛОВИШТИМА
Право на газдовање ловиштем даје се на период од 10 година за
следећа ловишта:
Ред.
Назив ловишта
бр

I
ЈАНКО БУЧКО, дипломирани новинар, запослен у русинској
редакцији РТВ Војводине, именује се за вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Русина.

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

Површина

Општина

1

“Моргаш”

Површине 13.150,21 ха

Општина Бач

2

“Ковиљак”

Површине 28.909,71 ха

Општина Врбас

3

“Тиквара”

Површине 18.939,75 ха

Општина Бачка
Паланка

4

“Србобран”

Површине 19.461,20 ха

Општина
Србобран

5

“Јегричка”

Површине 2.056,23 ха

Општина Врбас

6

“Бисерно
острво”

Површине 2.481,56 ха

Општина Нови
Бечеј

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне
Покрајине Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-239/2012
Нови Сад, 4. април 2012. године

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

6. април 2012.
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7

“Елемир”

Површине 6.925,80 ха

Општина
Зрењанин

8

“Рибњак Ечка”

Површине 2.298,09 ха

Општина
Зрењанин

9

“Тамиш”

Површине 33.211,23 ха Општина Панчево

10

“Средњи БанатПовршине 28.802,76 ха
север”

Општина
Алибунар

11

“Средњи БанатПовршине 26.456,44 ха
југ”

Општина
Алибунар

12

“Ђурђево”

Површине 8.708,55 ха

Општина Ковин

13

“КарашКуштиљ”

Површине 12.045,22 ха

Општина Вршац

“Јегричка - Мали
14
Површине 13.219,85 ха
бент”

Општина
Темерин
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планским документом на основу кога је газдовао тим ловиштем, уколико је ловиште установљено на површини
постојећег ловишта;
6. Доказ да се против подносиоца пријаве на јавни оглас не
води истражни поступак за привредни криминал.
Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, I спрат канцеларија 43 или са сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs. Рок за пријаву на јавни оглас са осталом потребном документацијом је 10 дана од дана објављивања у
„Службеном листу АПВ“ , на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за давање права за газдовањем
ловиштем–не отварати’’.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4407.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

15

“Нера”

Површине 29.154,95 ха

Општина Бела
Црква

16

“Сириг”

Површине 3.875,10 ха

Општина
Темерин

17

“Старе Баре”

Површине 12.140,64 ха

Општина
Кикинда

18

“Шујмош”

Површине 7.921,90 ха

Општина Чока

19

“Јужни Банатзапад”

Површине 18.606,00 ха

Општина Ковин

20

“Јужни Банатисток”

Површине 26.443,40 ха

Општина Ковин

21

“Надел”

Површине 38.682,47 ха Општина Панчево

22

“ТамишБаранда”

Површине 19.936,25 ха

Општина Опово

РЕШЕЊЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
«МИЛОШЕВАЧКИ РИТ»

23

“Арача”

Површине 24.095,67 ха

Општина Нови
Бечеј

I

24

“Беле воде”

Површине 5.005,68 ха

Општина Нови
Бечеј

25

“Црвенка”

Површине 10.547,57 ха

Општина Нови
Бечеј

26

“Милошевачки
рит”

Површине 17.573,70 ха

Општина Нови
Бечеј

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

367.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Назив ловног подручја: Севернобанатско .
II
Назив ловишта: «Милошевачки рит».
III
Ловиште «Милошевачки рит» према начину коришћења, установљава се као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „Милошевачки рит“ се налази на територији ОПШТИНЕ Нови Бечеј, Ада и Кикинда и обухвата КО Нови Милошево,
КО Нови Бечеј, КО Башаид, КО Мол, КО Банатска Топола, КО
Кикинда.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД
на граници ловишта «Варошки рит», «Бочар» и «Милошевачки
рит» (Y: 7451582.011 и X: 5068689.628 у државном координатном
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систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7),
и иде средином канала ДТД у правцу југоистока у дужини од
4940 метара, па скреће на исток и иде средином канала до магистралног пута М-24, затим граница ловишта скреће на југ и
иде средином магистралног пута М-24 до границе КО Башаид и
КО Банатска Топола. Даље граница скреће на северозапад и иде
путем до границе КО Ново Милошево и КО Башаид, ту граница
скреће на атарски пут у правцу југозапада и иде границом КО
Ново Милошево и КО Башаид.
Граница ловишта потом иде каналом одступајући од граница
катастарских општина, па опет атарским путем до средине канала. Средином канала граница ловишта иде на југоисток у дужини
од 770 метара, па излази на атарски пут и иде у правцу југозапада
до границе КО Ново Милошево и КО Нови Бечеј, пратећи границу КО Ново Милошево и КО Нови Бечеј, граница ловишта иде
до средине канала ДТД. Средином канала граница ловишта пење
се на североисток у дужини од 1784 метра, ту граница скреће
на северозапад и иде каналом одступајући од граница КО Ново
Милошево и КО Нови Бечеј, а потом прелази на други канал који
се поклапа са границом КО Ново Милошево и КО Нови Бечеј.
Даље граница ловишта наставља каналом, па атарским путем, до
средине реке Тисе, ту се граница пење у правцу североистока до
границе КО Мол и КО Ада, скреће на исток и иде атарским путем
границом КО Мол и КО Ада, КО МОЛ и КО Иђош, КО Мол и КО
Бочар, КО Ново Милошево и КО Бочар, до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Милошевачки рит» износи
17.573,70
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.),
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- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:
Да

Не
IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-289 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Miloevaþki rit" - Novo Miloevo

Број 9 - Страна 687

Страна 688 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

368.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «АРАЧА»
I
Назив ловног подручја:Севернобанатско.
II
Назив ловишта: «Арача».
III
Ловиште «Арача» 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 „Арача“ се налази на територији ОПШТИНЕ Нови Бечеј и обухвата КО Нови Бечеј, КО Кумане, КО Ново Милошево.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД (Y:
7448568.427 и X: 5057879.487 у државном координатном систему
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде
на југозапад средином канала ДТД до границе КО Нови Бечеј и
КО Ново Милошево, ту граница ловишта скреће на југоисток и
иде границом КО Нови Бечеј и КО Ново Милошево до тромеђе
КО Нови Бечеј, КО Ново Милошево и КО Башаид. Даље граница
ловишта иде на југозапад пратећи границе КО Нови Бечеј и КО
Башаид, КО Нови Бечеј и КО Меленци, КО Кумане и КО Меленци
до средине канала ДТД, средином канала ДТД граница иде северозапад прелази границу КО Кумане и скреће на канал који се
налази 2140 метара удаљен од границе КО Кумане која пресеца
канал ДТД.
Средином канала граница иде на југозапад до границе КО
Нови Бечеј и КО Кумане, даље граница иде атарским путем до
средине реке Тисе одступајући од граница КО Нови Бечеј и КО
Кумане. Граница ловишта се средином реке Тисе пење на север до
границе КО Нови Бечеј и КО Мол, где скреће на атарски пут и иде
на југоисток прво одступајући а потом пратећи границу КО Нови
Бечеј и КО Ново Милошево. Даље граница иде средином канала
до почетне тачке прво пратећи границу КО Нови Бечеј и КО Ново
Милошево а потом одступа мало од ње.
VI
Укупна површина ловишта «Арача» износи 24.095,67

ха.

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

Не
IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-292 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Araþa" - Novi Beþej

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 9 - Страна 689

Страна 690 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

369.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЦРВЕНКА»
I
Назив ловног подручја:Севернобанатско.
II
Назив ловишта: «Црвенка».
III
Ловиште «Црвенка» 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 „Црвенка“ се налази на територији ОПШТИНЕ Нови
Бечеј и обухвата КО Кумане и КО Нови Бечеј.
V

6. април 2012.

- 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

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини Тисе на граници
КО Чуруг и КО Нови Бечеј (Y: 7430873.956 и X: 5042315.411 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на исток атарским путем до канала,
даље наставља средином канала до средине канала ДТД. Граница
ловишта затим иде средином канала ДТД до границе КО Кумане
и КО Меленци, где скреће на југозапад и иде атарским путем пратећи границе КО Кумане и КО Меленци, КО Кумане и КО Тараш
до средине реке Тисе. Средином реке Тисе граница ловишта иде
на северозапад до почетне тачке.

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

VI

X

Укупна површина ловишта «Црвенка» износи 10.547,57 ха.

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

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),

Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:
Да

Не
IX

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-290 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Crvenka" - Kumane

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 9 - Страна 691

Страна 692 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

370.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «БЕЛЕ ВОДЕ»
I
Назив ловног подручја: Севернобанатско .
II
Назив ловишта: «Беле Воде».
III
Ловиште «Беле Воде» Бочар 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 „Беле Воде“ се налази на територији ОПШТИНЕ
Нови Бечеј и Кикинде и обухвата КО Бочар и КО Кикинда.
V
Граница ловишта:Почиње у тачки на средини канала на граници КО Бочар, КО Иђош, и КО Мол (Y: 7435966.020 и X: 5070966.460
у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на исток средино канала који је
уједно и граница КО Бочар и КО Иђош, КО Бочар и КО Кикинда,
до канала ДТД. Средином канала ДТД граница се спушта на југ
до границе са ловиштем „Милошевачки рит“. Даље граница иде
на југозапад границом КО Бочар и КО Ново Милошево, КО Бочар
и КО Мол до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Беле Воде» Бочар износи 5.005,68
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),
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- ласица (Mustela nivalis),
б) крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро:
Да

Не
IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-291 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Bele vode" - Boþar
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VII

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «НЕРА»
I
Назив ловног подручја: ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА.
II
Назив ловишта: «НЕРА».
III
Ловиште «НЕРА» 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 „НЕРА“ се налази на територији ОПШТИНЕ БЕЛА
ЦРКВА.
V
Граница ловишта: Почетна тачка налази се на тромеђи: државна граница са Р Румунијом, граница ловишта „Еcоagri“ и граница ловишта „Нера“ Бела Црква, са координатама (Y: 7532935,534
и X:4981265,234 у државном координатном систему Републике
Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), одатле иде у правцу
југоистока све државном границом кроз КО Крушчица, КО Калуђерево, КО Кусић, и даље реком Нером која је уједно и граница
са Р Румунијом, све до ушћа реке Нере у Дунав, у КО Банатска
Паланка. Даље граница иде на југ до средине реке Дунав, скреће
на запад узводно све границом подручја и долази до ловишта ЈП
Војводинашуме СРП Делиблатска пешчара. Даље граница иде на
северозапад границом ловишта Делиблатска пешчара, прво обалом „Ђурице“ а затим жичаном оградом, прелази регионални пут
Б. Црква – Ковин, и даље иде границом Општина Ковин и бела
Црква.
Затим иде границом КО Кајтасово и КО Гребенац, КО Кајтасово и КО Шушара, КО Кајтасово и КО Избиште, КО Гребенац и КО
Загајица, КО Гребенац и КО Орешац, све до Канала ДТД. Даље
граница иде на североисток узводно средином канала ДТД све до
ушћа реке Караш у канал ДТД. Даље граница скреће на исток и
иде средином реке Караш између КО Банатска Суботица и КО
Стража, затим КО Добричево и КО Војводинци, све до границе
ловишта „Ecoagri“. Даље граница ловишта иде на југ па на исток,
затим на север, све обилазећи ловиште „Ecoagri“, до државне границе са Р Румунијом и почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «НЕРА» износи 29.154,95 ха.

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
1. крупна дивљач:
- јелен европски , јелен обичан ( Cervus elaphus L.)
- срна (Capreolus capreolus),
- дивља свиња (Sus scrofa),;
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- вук (Canis lupus L)
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
IX
Заштићена природна добра у оквиру ловишта :ДА
У ловишту „НЕРА“, налази се део специјалног природног резервата „Делиблатска пешчара“.
Уредба о заштити СРП „Делиблатска Пешчара“ Сл. Гласник РС
бр. 3/2002 од 28. јануара 2002 године.
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 235/2011-05
У Новом Саду 26.03. 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Nera" - Bela Crkva
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «СИРИГ»
I
Назив ловног подручја: «ИСТОЧНО БАЧКО».
II
Назив ловишта: «СИРИГ».
III
Ловиште «СИРИГ» 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 „СИРИГ“ се налази на територији ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН и обухвата КО СИРИГ, КО КАМЕНДИН и део КО ТЕМЕРИН.
V
Граница ловишта: Граница ловишта почиње на аутопуту Е-70
(Y: 7401637,477 X: 5032604,033 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и наставља на
североисток границом КО Камендин и КО Змајево до Регионалног пута Р-104. Даље граница наставља на североисток границом
КО Сириг и КО Змајево до тачке где се додирују КО Сириг, КО
Змајево, КО Србобран и КО Турија. Даље граница наставља на
југоисток атарским путем између КО Турија и КО Сириг, затим
наставља на југ атарским путем између КО Сириг и КО Темерин
до канала код насеља Сириг, затим скреће на исток средином канала у дужини од око 500 м, затим скреће на југозапад атарским
путем и иде до Регионалног пута Р-104.
Даље граница наставља на запад поменутим путем до Магистралног пута М-22.1 и наставља на југ путем М-22.1 тј. границом
КО Камендин и КО Сириг. Даље граница наставља на запад атарским путем у дужини од око 1.100 м., па на југ границом КО Камендин и КО Ченеј, и наставља на запад атарским путем између
КО Камендин и КО Ченеј до ограде аутопута Е-70, и наставља на
север аутопутем до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «СИРИГ» износи 3.875,10 ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
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се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б) крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: ДА
„Јегричка“ одлука СО Врбас, Жабаљ, Темерин и Бачка Паланка о заштити ПП „Јегричка“ број 501-62/05 (Сл.лист Општине
жабаљ од 20.12.2005).
IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-296 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Sirig" - Sirig
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На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЈЕГРИЧКА-МАЛИ
БЕНТ»
I
Назив ловног подручја: Источнобачко .
II
Назив ловишта: «Јегричка – Мали Бент».
III
Ловиште «Јегричка – Мали Бент» 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 „Јегричка – Мали Бент“ се налази на територији
ОПШТИНЕ Темерин и Нови Сад и обухвата КО Темерин, КО Ченеј и КО Бачки Јарак.
V
Граница ловишта:Почиње у тачки на мосту на средини реке
Јегричке
(Y: 7415538.221 и X: 5036449.089 у државном координатном
систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона
7), и иде на исток средино реке до границе КО Темерин и КО
Госпођинци, ту граница скреће на југозапад и иде атарски путем
пратећи границу КО Темерин и КО Госпођинци, КО Бачки Јарак
и КО Госпођинци, КО Бачки Јарак и КО Каћ, КО Бачки Јарак и
КО Ченеј до аеродрома, ту граница скреће на југозапад и иде до
средине асфалтног пута М-22.1.
Даље граница иде средином асфалтног пута на северозапад
до тромеђе КО Темерин, КО Сириг и КО Ченеј. Граница ловишта
даље иде границом КО Темерин и КО Ченеј до раскршћа путева
М-22.1 и Р-104. Граница ловишта даље скреће на асфалтни пут
Р-104., и иде у дужини од 637 метара, па опет скреће на североисток па на северозапад до границе КО Темерин и КО Сириг. Даље
граница иде границом КО Темерин и КО Сириг до тромеђе КО
Темерин, КО Сириг и КО Турија, КО Темерин и КО Турија, КО
Темерин и КО Надаљ до асфалтног пута Р-120 којим се спушта
до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Јегричка – Мали Бент» износи
13.219,85 ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које

6. април 2012.

се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б) крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: ДА
„Јегричка“ одлука СО Врбас, Жабаљ, Темерин и Бачка Паланка о заштити ПП „Јегричка“ број 501-62/05 (Сл.лист Општине
жабаљ од 20.12.2005).
IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-297 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,

6. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Jegriþka - Mali bent" - Temerin

Број 9 - Страна 699

Страна 700 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

374.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «СТАРЕ БАРЕ»
I
Назив ловног подручја: Севернобанатско .
II
Назив ловишта: «Старе Баре».
III
Ловиште «Старе Баре» 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 „Старе Баре“ се налази на територији ОПШТИНЕ
Чока, Ада и Кикинда и обухвата КО Сајан, КО Иђош, КО Ада, КО
Јазово, КО Остојићево и КО Кикинда.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на тромеђи граница КО
Сајан, КО Мокрин и КО Јазово (Y: 7446372,849 и X: 5083786,188
у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југозапад атарским путем
границом КО Сајан и КО Мокрин, КО Иђош и КО Мокрин, до
малог канала где скреће на југозапад и иде средином малог канала до средине канала ДТД. Средином канала ДТД граница иде на
југоисток у дужини од 1800 метара, и скреће на југозапад, и иде
атарским путем. Потом граница скреће на северозапад и иде до
границе КО Иђош и КО Кикинда и наставља путем катастарских
граница КО Иђош и КО Кикинда до тромеђе КО Иђош, КО Кикинда и КО Бочар. Даље граница иде на запад средином канала
границом КО Иђош и КО Бочар, па прелази на атарски пут границом КО Мол и КО Ада и иде до насипа, ту граница ловишта
скреће на север и иде насипом до границе КО Ада и КО Падеј.
Граница ловишта потом скреће на исток и иде делом атарским
путем делом каналом пратећи границу КО Ада и КО Падеј, КО
Иђош и КО Падеј, КО Сајан и КО Падеј до ловишта рибњака „Јазово. Границом ловишта рибњака „Јазово“ граница иде до канала
где скреће на исток и иде до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Старе Баре» износи
ха.

12.140.64

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

6. април 2012.

а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
b)
1. крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus),
- дивља свиња (Sus scrofa),;
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VII
Ловиште
захвата
заштићено
природно
добро:
„Обавештење о покретању поступка проширења СРП „Пашњаци
велике дропље“ (Сл. Гласник Републике Србије 44/2009)
Укупна површина и назив заштићеног природног добра из
Уредбе: СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ ( 6.774,71 ХА)
VIII
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000
( у прилогу решења.)
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 285/2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Stare bare" - Iÿo

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 9 - Страна 701

Страна 702 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

375.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ШУЈМОШ»
I
Назив ловног подручја: Севернобанатско .
II
Назив ловишта: «Шујмош».
III
Ловиште «Шујмош» 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 „Шујмош“ се налази на територији ОПШТИНЕ Чока
и Ада и обухвата КО Падеј, КО Ада, КО Остојићево.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на граници КО Падеј, КО
Сајан и рибњак «Јазово» (Y: 7441819.228 и X: 5080867.093 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југ делом атарским путем, делом
каналом, пратећи границу КО Падеј и КО Сајан, КО Падеј и КО
Иђош, КО Падеј и КО Ада до насипа, ту граница иде на југ насипом до КО Мол, затим скреће на запад и иде границом КО Мол
до средине реке Тисе. Граница ловишта се потом пење на север
и иде средином реке Тисе, која је уједно и граница два подручја
до граница катастарских општина КО Падеј и КО Батка. Даље
граница скреће на југоисток и иде атарским путем пратећи границе КО Падеј и КО Батка, КО Падеј и КО Остојићево до границе
ловишта рибњака «Јазово», даље граница иде границом рибњака
до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Шујмош» износи 7.921,90

ха.

VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
а) неловне врсте:

6. април 2012.

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

Не
IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-286 /2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"ujmo" - Padej

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 9 - Страна 703

Страна 704 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

6. април 2012.
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376.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЈУЖНИ БАНАТ
- ЗАПАД»
I
Назив ловног подручја:Средњи Банат .
II
Назив ловишта: «ЈУЖНИ БАНАТ - запад».
III
Ловиште «ЈУЖНИ БАНАТ - запад» 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 „ЈУЖНИ БАНАТ - запад“ се налази на територији
ОПШТИНЕ КОВИН и обухвата КО Ковин и КО Баваниште.
V
Граница ловишта: Почиње у тачки на тромеђи КО Долово, КО
Мраморак и КО Баваниште (Y:7493991,732 и X:4971069,648 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на запад границом КО Долово
и КО Баваниште , на запад КО Баваниште 1 и КО Панчево, КО
Баваниште 1 и КО Старчево, југозапад КО Баваниште 1 и КО
Омољица, КО Баваниште и КО Плочица, на југ КО Ковин и КО
Скореновац, КО Ковин на југ све до реке Дунав и границе са ловиштем ЈП Војводинашуме „Смедеревска ада“. Даље граница
иде на исток и прати границу ловишта „Смедеревска ада“ све до
Ковинског Дунавца, где излази на реку Дунав, све до средине и
границе подручја „Средњи Банат“.
Даље граница иде низводно – средином Дунава до границе ловишта „Јужни Банат – исток“, излази на обалу и иде границом
КО Кови и КО Гај на север, и даље КО Ковин и КО Делиблато, КО
Баваниште и КО Делиблато, и КО Баваниште и КО Мраморак све
до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ЈУЖНИ БАНАТ – запад » износи
18.606,00 ха.

Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
1. крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus),
- дивља свиња (Sus scrofa),;
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
IX
Заштићена природна добра у оквиру ловишта :НЕ
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 305/202-05
У Новом Саду 26.03. 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Juni Banat - zapad" - Kovin

Број 9 - Страна 705

Страна 706 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

377.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЈУЖНИ БАНАТ
- ИСТОК»
I
Назив ловног подручја:Средњи Банат .
II
Назив ловишта: «ЈУЖНИ БАНАТ - исток».
III
Ловиште «ЈУЖНИ БАНАТ - исток» 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 „ЈУЖНИ БАНАТ - исток“ се налази на територији
ОПШТИНЕ КОВИН и обухвата КО Дубовац, КО Гај, КО Делиблато и КО Мраморак.
Граница ловишта: Почиње у тачки на тромеђи КО Долово, КО
Мраморак и КО Владимировац (Y:7494985,050 и X:4983486,432 у
државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на север границом КО Мраморак, КО Владимировац, па на југ границом КО Мраморак и КО
Долово, КО Мраморак и КО Баваниште 1, КО Делиблато и КО
Баваниште 1, КО Гај и КО Ковин на југ све до средине реке Дунав
и границе ловног подручја. Даље граница иде на исток низводно
– средином Дунава до границе подручја „Делиблатска пешчара“.
Затим граница иде на север па на исток, па поново на север све
границом подручја „Делиблатска пешчара“ све до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «ЈУЖНИ БАНАТ – исток » износи
26.443,40 ха.
VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:
1. крупна дивљач:
- јелен европски , јелен обичан ( Cervus elaphus L.)

6. април 2012.

- срна (Capreolus capreolus),
- дивља свиња (Sus scrofa),;
2. ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- вук (Canis lupus L)
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
IX
Заштићена природна добра у оквиру ловишта :ДА
У ловишту „ЈУЖНИ БАНАТ – исток“, налази се део специјалног природног резервата „Делиблатска пешчара“.
Уредба о заштити СРП „Делиблатска Пешчара“ Сл. Гласник РС
бр. 3/2002 од 28. јануара 2002 године.
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 232/2011-05
У Новом Саду 26.03. 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Juni Banat - istok" - Deliblato

Број 9 - Страна 707

Страна 708 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

6. април 2012.
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378.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «НАДЕЛ»
I
Назив ловног подручја: Средњебанатско .
II
Назив ловишта: «Надел».
III
Ловиште «Надел» 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 „Надел“ се налази на територији ОПШТИНЕ Панчево и обухвата КО Долово,КО Старчево,КО Омољица,КО Банатски
Брестовац и КО Иваново.
V
Граница ловишта:Почиње у тачки на тромеђи КО Долово,КО
Мраморак и КО Владимировац (Y: 7493356,068 и X: 4983130,338
у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде на југ атарским путем границом КО Долово и КО Мраморак, КО Долово и КО Баваниште, КО
Старчево и КО Баваниште, КО Омољица и КО Баваниште, КО
Банатски Брестовац и КО Баваниште, КО Банатски Брестовац и
КО Плочице, до тромеђе КО Банатски Брестовац, КО Плочице
и КО Баваниште 2. Даље граница иде делом атарским путем делом средином канала до средине реке Дунав, одступајући мало
од катастарских граница. Средином реке Дунав граница ловишта
иде на запад до ловишта ЈП „Војводинашуме“ , ловиште „Доње
Подунавље“, и наставља границом ловишта „Доње Подунавље“
до границе КО Војиловица 2 и КО Панчево.
Даље граница скреће на исток и иде атарским путем границом
КО Војиловица 2 и КО Панчево, затим скреће на север па на исток, прво одступајући од границе катастарких општина, па наставља границом катастарских општина КО Старчево и КО Панчево
до средине канала Надел. Граница ловишта даље иде средином
канала Надела, па наставља атарским путем до границе КО Долово, ту скреће на северозапад у дужини од 310 метара, па скреће
на североисток, и иде атарским путем границом КО Долово и КО
Банатско Ново Село, КО Долово и КО Владимировац, до почетне
тачке.
VI
Укупна површина ловишта «Надел» износи

38.682,47 ха.

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:
- јелен (Cervus elaphus L.)
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- д ивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula
L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: не.
IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 306/2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

"Nadel" - Panþevo

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 9 - Страна 709

Страна 710 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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6. април 2012.
VII

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи (‘’Сл. лист АПВ’’, број 4/2010 и 4/2011), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о утрвђивању надлежности Аутономне
Покрајине Војводине (‘’Сл. гласник РС ‘’, број 99/2009), члана 6.
став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљаваља ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање
ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих
гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира
у закуп (‘’Сл. гласник РС’’, број 80/2010) Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
O УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ТАМИШ - БАРАНДА»
I
Назив ловног подручја: «СРЕДЊЕ БАНАТСКО».
II
Назив ловишта: «ТАМИШ - БАРАНДА».
III
Ловиште «ТАМИШ - БАРАНДА» 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 „ТАМИШ - БАРАНДА“ се налази на територији
ОПШТИНЕ ОПОВО и обухвата КО ОПОВО, КО САКУЛЕ, КО
БАРАНДА И КО СЕФКЕРИН.
V
Граница ловишта: Граница ловишта почиње на средини реке
Тамиш
(Y: 7454628.129 X: 4994656.113 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и наставља на
североисток средином реке Тамиш до моста на регионалном путу
Р-110. Затим скреће на југоисток и иде до локалног асфалтног
пута Сакуле-Идвор и скреће на североисток поменутим путем,
у дужини од око 400 м, затим скреће на југоисток атарским путем између КО Сакуле и КО Идвор, затим граница наставља на
југ и југоисток између КО Сакуле и КО Ковачица, и наставља на
запад између КО Сакуле и КО Дебељача до тромеђе КО Сакуле,
КО Баранда и КО Дебељача. Даље граница наставља на југозапад
атарским путем између КО Баранда и КО Дебељача, и наставља
на југоисток између КО Опово и КО Дебељача.
Даље граница наставља атарским путем на југоисток и исток
између КО Сефкерин и КО Дебељача, и наставља на југ између
КО Сефкерин и КО Црепаја, затим на запад и југозапад атарским
путем између КО Сефкерин и КО Глогоњ до средине реке Тамиш,
и наставља средином Тамиша на северозапад и север до почетне
тачке.
Унутрашња граница ловишта је ловиште „Рибњак Баранда“.
VI
Укупна површина ловишта «ТАМИШ - БАРАНДА» износи
19.936,25 ха.

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:
- јелен (Cervus elaphus L.)
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutes procyonoides),
- нутрија (Myocastor coypus);
2) перната дивљач:
- дивља патка кржуља, крџа (Anas crecca L.),
- дивља патка звиждара (Anas penelope L.),
- дивља патка глувара (Anas platyrhynchos L.),
- дивља патка пупчаница, гроготовац (Anas querquedula L.),
- дивља патка риђоглава (Aythya ferina L.),
- дивља гуска лисаста (Anser albifrons Scopoli.),
- дивља гуска глоговњача (Anser fabalis Latхam.),
- шумска шљука (Scolopax rusticola L.),
- дивљи голуб гривнаш (Columba palumbus L.),
- гугутка (Streptopelia decaocto ),
- грлица (Streptopelia turtur),
- препелица (Coturnix coturnix L.),
- пољска јаребица (Perdix perdix L.),
- фазан (Phasianus sp. L.),
- црна лиска (Fulica atra L.),
- сојка (Garrulus glandarius L.),
- барска кокица (Gallinula chloropus),
- гачац (Corvus frugilegus L.),
- велики корморан ( Phalacrocorax carbo)
- јастреб кокошар (Accipiter gentilis)
- сива чапља (Ardea cinerea)
VIII
Да ли ловиште захвата заштићено природно добро: не.
IX
Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења).
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324- 303/2012-05
У Новом Саду 26. марта 2012. Године

Покрајински секретар
Даниел Петровић,с.р.

6. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

"Tami - Brzava" - Opovo

Број 9 - Страна 711

Страна 712 - Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШНОГ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ
У НОВОМ САДУ
(«Службени лист АПВ», број 7/2012
од 16. 03. 2012. године)
У Решењу о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Позоришног музеја Војводине у Новом Саду, под I, уместо текста:
„Ненад Богдановић, технички реализатор културно-образовних
активности и маркетинга у Позоришном музеју Војводине“, тре-

6. април 2012.

ба да стоји следећи текст: „Саша Шутиловић, реализатор општих
послова у Позоришном музеју Војводине“.
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Број: 022-186/2012
Нови Сад, 14. марта 2012. године
Секретар
Владе АП Војводине
Романа Рудић,с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
360. Решење о утврђивању Годишњег програма коришћења
средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне
Покрајине Војводине за 2012. годину
361. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног
одбора Завода за културу војвођанских Русина
362. Решење разрешењу и именовању чланова Надзорног
одбора Завода за културу војвођанских Русина
363. Решење о разрешењу директора Завода за културу
војвођанских Русина
364. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Завода за културу војвођанских Русина
365. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
Програма посоловања ЈВП «Воде Војводине», Нови
Сад за 2012. годину

681
683
683
684
684
684

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
366. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима
367. Решење о установљавању ловишта «Милошевачки
рит»
368. Решење о установљавању ловишта «Арача»
369. Решење о установљавању ловишта «Црвенка»
370. Решење о установљавању ловишта «Беле Воде»
371. Решење о установљавању ловишта «Нера»
372. Решење о установљавању ловишта «Сириг»
373. Решење о установљавању ловишта «Јегричка-Мали
Бент»
374. Решење о установљавању ловишта «Старе Баре»
375. Решење о установљавању ловишта «Шујмош»
376. Решење о установљавању ловишта «Јужни Банат-запад»
377. Решење о установљавању ловишта «Јужни Банат-исток»
378. Решење о установљавању ловишта «Надел»
379. Решење о установљавању ловишта «Тамиш-Баранда»
ИСПРАВКА

684
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