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423.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07 – аутен-
тично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. маја 2013. године,  д о н е л а  је

О Д Л У К У
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

 СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ,
  АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА 

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
 У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републике Србије који могу уписати прву годину студијских програма основ-
них струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
буџет Покрајине) на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 2013/2014. години.

Члан 2.

Прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Покраји-
не на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, може уписати 5.113 студената. 

Број студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија по факулте-
тима:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КВОТE 2013/2014.

ФАКУЛТЕТ Буџет

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 60

УКУПНО 60

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КВОТE 2013/2014.

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 523

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 508

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 210

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 171

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 135

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 1271

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 450

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 652

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 130

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 120
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ 236

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 163

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 112

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 35

УКУПНО 4716

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ КВОТE 2013/2014.

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 45

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 290

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 2

УКУПНО 337

Основне струковне, академске и интегрисане студије укупно: 
5113

Члан 3.

У случају да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије не да сагласност на број студената који 
се финансирају из буџета Покрајине из члана 2. ове одлуке, број 
студената за упис на основне струковне, академске студије и ин-
тегрисане студије на факултетима Универзитета у Новом Саду 
за школску 2013/2014. годину, финансираће се из буџета Покраји-
не до нивоа, односно броја студената на коју сагласност да Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.

Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије одобри мањи број студената од броја предвиђе-
ног овом одлуком, препоручује се факултетима у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду да приликом уписа кандидата, приори-
тет дају студијским програмима који су дефицитарни.

Члан 4.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-60/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

424.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-
аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. маја 2013. године,  
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС

 У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 У  ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
 ВОЈВОДИНА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Републи-
ке Србије који могу уписати прву годину студијских програма 
основних струковних студија у високим школама струковних 
студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, у школ-
ској 2013/2014. години.

Члан 2.

Прву годину основних струковних студија у високим школама 
струковних студија може уписати 1.249 студената, чије се обра-
зовање финансира из буџета Аутономне Покрајине Војводине  (у 
даљем тексту: буџет Покрајине).

Број студената за упис прве године основних струковних сту-
дија по високим школама струковних студија:

Висока школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина Број студената који се финансирају из буџета

1. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 189

Машинство 10

Графичко инжењерство 10

Графички дизајн 8

Веб дизајн 10

Примењена фотографија 5

Заштита од пожара 20

Безбедност и здравље на раду 20

Заштита животне средине 20

Цивилна заштита 10

Електроенергетика 25
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Информациона технологија 30

Електронско пословање 9

Мултимедији 8

Мултимедији-Параћин 2

Електронско пословање-Параћин 2

Заштита од пожара-на даљину 0

Информациона технологија-на даљину 0

2. Висока техничка школа струковних студија у Суботици 223

Машинство са модулима: Развој производа и Термотехника 50

Електротехника са модулима: Аутоматика и Електроника 50

Информатика са модулима: Техничка информатика и Интернет и 
електронско пословање 70

Технички комуникациони менаџмент 33

Мехатроника 20

3. Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 171

Технолошко инжењерство 75

Машинско инжењерство 35

Текстилна конфекција и дизајн 15

Инжењерски менаџмент 46

4. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду 200

Финансијско пословање и рачуноводство 70

Трговина и међународно пословање 70

Предузетнички бизнис 30

Туризам и хотелијерство 30

5. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Новом Саду 84

Основне струковне студије за образовање деце предшколског 
узраста 84

6. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Кикинди 75

Васпитач деце предшколског узраста 60

Васпитач за традиционалне игре 5

Струковни васпитач деце у јаслицама 5

Струковни педагошки асистент 5

7. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Сремској Митровици 100

Струковни васпитач 55

Струковни васпитач деце у јаслицама 15

Струковни васпитач-менаџер 15

Струковни пословни информатичар 15

8. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Суботици 87

Студијски програм за образовање васпитача (на српском ј. + 
мађарском језику) 72

Образовање тренера 15

9. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у 
Вршцу 120

Студијски програм за образовање васпитача (на српском ј. + 
румунски језик + ромски ) 80+10+10
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Васпитач деце јасленог узраста
(на српском ј. + румунски језик + ромски ) 10+5+5

УКУПНО 1.249

Члан 3.

У случају да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије не да сагласност на број студената који 
се финансирају из буџета из члана 2. ове одлуке, број студената 
за упис у прву годину студијских програма основних струковних 
студија у високим школама струковних студија чији је оснивач 
Аутономна Покрајина Војводина, у школској 2013/2014. години, 
финасираће се из буџета Покрајине до нивоа, односно броја сту-
дената на коју сагласност да Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја  Републике Србије.

Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије одобри мањи број студената од броја предвиђе-
ног овом одлуком, препоручује се да Високе школе струковних 
студија приликом уписа кандидата приоритет дају студијским 
програмима који су дефицитарни. 

Члан 4.

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 612-67/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

425.

На основу члана 84. став 3. и члана 108. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07 

– аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број 4/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. маја 2013. године,  
д о н е л а  је

О Д Л У К У
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

 МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА
 У НОВОМ САДУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број студената држављана Репу-
блике Србије који могу уписати прву годину мастер академских 
студија и докторских студија које се финансирају из буџета Ау-
тономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Покрајине) на 
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 
2013/2014. години.

Члан 2.

Прву годину мастер академских студија и докторских студија 
које се финансирају из буџета Покрајине на факултетима у саста-
ву Универзитета у Новом Саду, може уписати 2.901 студената. 

Број студената за упис у прву годину мастер академских сту-
дија и докторских студија по факултетима:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КВОТE 2013/2014.

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 120

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 395

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 120

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 40

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 10

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 955

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 150

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 447

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 116

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 60

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” 88

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 31

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ 30

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 25

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС 57

УКУПНО 2644

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КВОТE 2013/2014.

ФАКУЛТЕТ Буџет

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 30
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 6

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 27

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 0

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 25

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 86

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 6

ПРИРОДНО-МАТEMAТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 67

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 5

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” 0

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ НА НИВОУ УНС 0

УКУПНО 257

Члан 3.

У случају да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије не да сагласност на број студената који 
се финансирају из буџета Покрајине из члана 2. ове одлуке, број 
студената за упис у прву годину на мастер академске студије и 
докторске студије на факултетима Универзитета у Новом Саду 
за школску 2013/2014. годину, финансираће се из буџета Покраји-
не до нивоа, односно броја студената на коју сагласност да Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.

Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије одобри мањи број студената од броја предвиђе-
ног овом одлуком, препоручује се факултетима у саставу Уни-
верзитета у Новом Саду, да приликом уписа кандидата приоритет 
дају студијским програмима који су дефицитарни.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Службеном листу АП Војводине’’.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 672-59/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

426.

На основу чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 4/10), а у вези са Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12) и Уредбом 
о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурентности у 
јавном сектору („Службени гласник РС“, број 103/12), Влада Ау-
тономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. маја 2013. 
године,  д о н е л а  је

OДЛУКУ
 О ПОСТОЈАЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ

I

Утврђује се да Едукативни центар за обуке у професионалним и 
радним вештинама Нови Сад, има положај учесника на тржишту, 
који има конкуренцију у смислу Закона о утврђивању максимал-
не зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12) и 
Уредбе о критеријумима и мерилима за утврђивање конкурент-
ности у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 103/12).

II

Ова одлука објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-54/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

427.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о употреби историјског зна-
мења Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», 
број 10/02) и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 15. маја 2013. године, д о н е л а је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност за употребу грба Аутономне Покрајине 
Војводине као саставног дела амблема, односно знака Академије 
наука, култура и уметности Војводине, Нови Сад.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 010-4/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић,с.р.

428.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови 
Сад («Службени лист АПВ«, број: 13/10 и 5/11) и чл. 33. и 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине («Службени лист АПВ«, број 4/10), Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. маја 2013. годи-
не,  д о н е л а   ј е 
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Извештај о пословању и Завршни рачун 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад, за 2012. годину, које је усвојио Управни одбор 
Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вешти-
нама, Нови Сад, на деветој редовној седници одржаној 15.04.2013. 
године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-315/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић.с.р.

429.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здрав-
ственог центра Суботица („Службени лист АПВ“, број: 17/07 и 
21/10) 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 сед-
ници одржаној 15. маја 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др ДРАГАН НИКОДИЈЕВИЋ, доктор медицине, специјалиста 
неуропсихијатар, разрешава се дужности члана Надзорног одбо-
ра Опште болнице Суботица, Суботица, на коју је именован Ре-
шењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, број: 022-106/2012 
од 22. фебруара 2012. године, из реда запослених, јер му је прес-
тао радни однос због одласка у пензију.

II

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

ВЛАДА Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-373/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић.с.р.

430.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 
99/10, 57/11 и 119/12), а у вези са чланом 1. став 2. Одлуке о осни-
вању Опште болнице Суботица, Суботица, услед поделе Здрав-
ственог центра Суботица („Службени лист АПВ“, број:  17/07 и 
21/10) 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 сед-
ници одржаној 15. маја 2013. године,  д о н е л а   је

Р Е Ш Е Њ E 

I

Др СОЊА МАНИГОДА, доктор медицине, специјалиста инфе-
ктологије,  из Суботице, именује се за члана Надзорног одбора 
Опште болнице Суботица, Суботица, из реда запослених.

II

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

ВЛАДА Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-374/2013
Нови Сад, 15. мај 2013. године

Потпредседник
 Владе АП Војводине

Проф. др Драгослав Петровић.с.р.

431.

На основу члана 36. став 2. и члана 52. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-
пречишћен текст) и члана 21. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Сл. лист АПВ“, број 39/12)  и Одлуке покрајинског секретара о 
спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
број 130-401-873/2013-02 од 08.05.2013. године, ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  И ЗАШ-
ТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, 
расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
 ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 У 2013. ГОДИНИ, ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
 ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ТО:

1. просторног плана јединице локалне самоуправе 
2. генералног урбанистичког плана
3. плана генералне регулације за седиште јединице локалне 

самоуправе
4. плана детаљне регулације радних зона

у циљу стварања планског основа, подстицања планског 
уређења простора и дефинисања правила уређења, правила 
грађења и коришћења простора на принципима одрживог раз-
воја, ради развоја насељених места, и стварања квалитетног пре-
дуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, 
инфраструктуре, пољопривреде, индустрије и других привред-
них грана јединица локалне самоуправе на територији Аутоном-
не Покрајине Војводине. 

Право учешћа на конкурсу и обезбеђена средства

1. Укупан износ планираних средстава за доделу по овом 
јавном конкурсу је 26.000.000,00 динара.

2. Износ средстава које додељује Секретаријат на име суф-
инансурања појединачног планског документа не може 
прећи износ од 2.000.000,00 динара.

3. Право на доделу средстава има јединица локалне само-
управе са територије Аутономне Покрајине Војводине 
која је у буџету за 2013. годину обезбедила део сопстве-
них средстава за израду планског документа за који кон-
курише и која је оправдала раније додељена средства за 
израду планских докумената.

4. Јединица локалне самоуправе може конкурисати за суф-
инансирање само 1 (једног) планског документа. 
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Начин подношења пријаве на конкурс
Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заш-
титу животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдини-
цама локалне самоуправе за израду планске документације“ или 
непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особе за 
пријаве су Софија Шумаруна и Бранислав Вукајлов на телефон: 
021/487-4674 и 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.
gov.rs и branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs ). 

 
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.

Потребна документација
1. Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на об-

расцу који је објављен на интернет сајту Секретаријата 
(www.екоurb.vojvodina.gov.rs.)

2. У пријави је потребно навести све тражене податке.
3. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне са-

моуправе у писменој форми на јединственом обрасцу. Уз 
пријаву, подносилац пријаве дужан је да достави: 

- одлуку јединице локалне самоуправе о изради/
усклађивању планског документа који је предмет 
конкурса, донету у складу са Законом о планирању 
и изградњи  („Службени гласник РС“, број 72/09, 
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/2012), 
oбјављену у службеном гласилу, 

- оверену фотокопију ПИБ обрасца, 
- оверену фотокопију картона депонованих потписа,
- изјаву да су подаци наведени у пријави тачни,
- изјаву да је уговор о изради планског документа 

потписан након спроведеног поступка прописаног 
Законом о јавним набавкама (уколико је већ угово-
рена израда планског документа),

- оверени извод из Одлуке о буџету јединице локалне 
самоуправе за 2013. годину, из које се види да су пла-
нирана средства за израду планског документа.

Критеријуми за доделу средстава

Критеријуми за доделу средстава су:
1. приоритетност планског документа;
2. површина обухвата планског документа, 
3. број становника јединице локалне самоуправе;
4. значај планског документа за развој јединице локалне са-

моуправе, ширег окружења и развој АП Војводине;
5. фаза поступка израде  планског документа; 
6. степен развијености јединице локалне самоуправе према 

важећој Уредби о утврђивању јединствене листе развије-
ности региона и јединица локалне самоуправе за 2012. 
годину („Сл. гласник РС“ број 107/2012);

7. расположива буџетска средства која је јединица локалне 
самоуправе определила на име сопственог учешћа у су-
финансирању израде планског документа;

8. раније додељена средства за израду истог планског доку-
мента од Покрајинског секретаријата надлежног за по-
слове просторног планирања и урбанизма.

Бодовање критеријума ће се извршити у складу са Одлуком 
покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине о спровођењу поступка за доделу средстава пу-
тем јавног конкурса. 

Рокови за спровођење конкурса
- достављање пријава: од дана објављивања у дневном 

листу „Дневник“ до 14.06.2013. године,
- доношење одлуке о додели средстава и објављивање 

резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  
28.06.2013. године,

- рок извршења уговорене обавезе јединице локалне само-
управе је 12 (дванаест) месеци од дана потписивања уго-
вора,

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

- рок достављања извештаја о наменском утрошку сред-
става: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а 
најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уго-
ворене обавезе.

Начин доношења одлуке о додели средстава:

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

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

3. О поднетим пријавама на конкурс одлучује покрајински 
секретар за урбанизам, градитељство и заштиту живот-
не средине на основу ранг листе сачињене од стране Ко-
мисијe за спровођење јавног конкурса. 

4. Након донете одлуке којом се одобравају средства за су-
финансирање израде планског документа, подносилац 
пријаве се позива да потпише уговор са Секретарија-
том, којим ће бити регулисана права и обавезе уговор-
них страна.

5. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са 
ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2013. 
годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство  и 
заштиту животне средине

Покрајински секретар
др Слободан Пузовић,с.р.

432.

На основу  члана  36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 40/2012 – пре-
чишћен текст ) и члана 20. Покрајинске уредбе о утврђивњу звања 
и занимања у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних места („Службени лист 
АПВ“, број 24/2012 и 35/2012 ), a у вези члана 77. Закона о водама  
( „ Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012 ) 
и члана 6. тачка 3. Закона о санитарном надзору („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 125/2004) покрајински секретар за 
здравство, социјалну политику и демографију доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
 ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗОНА САНИТАРНЕ

ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
 НАСЕЉА И ПРИВРЕДНИХ

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1

Образује се Стручна комисија за одређивање зона санитарне 
заштите изворишта воде за пиће насеља и привредних објеката 
на територији АП Војводине ( У даљем тексту: Стручна коми-
сија), као саветодавно тело Покрајинског секретарa за здравство, 
социјалну политику и демографију.

Члан 2

Задаци  Стручне комисије су да:
- разматра захтеве за одређивање зона санитарне заштите 

изворишта које подносе  органи јединица локалне само-
управе на чијој територији се налази извориште; 
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- врши стручни преглед елабората о зонама заштите, раз-
матра комплетност елабората и утврђује да ли  испуња-
вају услове из прописа којима је уређена санитарна заш-
тита изворишта;   

- врши обилазак, контролу изворишта и утврђује да ли 
површина и просторно пружање зона санитарне зашти-
те изворишта  испуњава услове из елабората и прописа 
којима се уређује санитарна заштита изворишта;

- припрема предлоге одлука, предлаже покрајинском се-
кретару доношење решења и других одлука о одређи-
вању зона санитарне заштите  изворишта на  територији 
Аутономне Покрајине Војводине;

- саставља периодичне и годишње извештаје у вези 
одређивања зона санитарне заштите изворишта на тери-
торији Аутономне Покрајине Војводине; 

- обавља друге послове у вези са одређивањем зона сани-
тарне заштите изворишта воде за пиће, утврђене посло-
вником о раду или другим прописом.

Члан 3

Послове из члана 2. Овог решења Стручна комисија ће обавља-
ти у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012),  Правилника о начину  
одређивања зона санитарне заштите изворишта и водоснабдевања 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 92/2008 )  и другим 
прописима којима се уређује санитарне заштите изворишта.

Члан 4

Стручна комисија за одређивање зона санитарне заштите изво-
ришта воде за пиће насеља и привредних објеката на територији 
АП Војводине има  3 члана.

Члан 5

За председника комисије именује се: др Божидар Петровић, 
самостални стручни сарадник II за надзор над јавним водосна-
бдевањем у Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну 
политику и демографију.

За заменика председника комисије именује се: Зоран Попо-
вић, самостални стручни сарадник II - геолошки инспектор у 
Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сирови-
не.

За члана комисије именују се: Љиљана Николић, самостални 
стручни сарадник – санитарни инспектор у Покрајинском секре-
таријату за здравство, социјалну политику и демографију.

За секретара комисије одређује се: дипл. правник Млађен Си-
мић, самостални стучни сарадник за нормативно-правне и управ-
но надзорне послове у  Покрајинском секретаријату за здравство, 
социјалну политику и демографију.

Члан 6

Стручна комисија на првој седници доноси пословник којим 
регулише начин рада, припремање и сазивање седница,  разма-
трање  захтева, доношење одлука  и гласање, вођење записника  и 
сва друга питања од значаја за рад комисије. 

Члан 7

Извештај о раду и одрђивању зона санитарне заштите изво-
ришта на територији Аутономне Покрајинe Војводине  Стручна 
комисија подноси најмање једном годишње.

За свој рад непосредно је одговорна покрајинском секретару 
за здравство, социјалну политику и демографију и помоћнику 
покрајинског секретара за санитарни надзор и јавно здравље. 

Члан 8

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Стручне комисије обављаће секретар комисије и Покрајински се-
кретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

Члан 9

Овим решењем замењује се Решење о образовању Стручне ко-
мисије за одређивање зона санитарне заштите изворишта воде за 
пиће насеља и привредних објеката на територији АП Војводине 
број 107-02-87/2010-02 од 09.02.2011. године.

Члан 10

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

Покрајински секретаријат за здрaвство,
 социјалну политику и демографију

Број:129-02-89/2013-05
Дана:08.05.2013. Године

Покрајински секретар
Проф. др Весна Копитовић

433.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије”, број 99/2009), чланова 21. и 48. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист Ау-
тономне Покрајине Војводине”, број 40/2012 – Пречишћен текст) а 
у вези члана 124. став 8. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/2011) и овлашћења покрајин-
ског секретара (Решење број: 129-031-76/2012-1 од 16. јула 2012. 
године) у поступку давања сагласности за именовање директора 
Центра за социјални рад општине Сечањ,  д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИЛИМИРКЕ АН-
ТИЋ, дипломираног социјалног радника из Сечња на дужност 
директора Центра за социјални рад општине Сечањ.

II

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

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију

Број: 129-022-360/2013
Нови Сад, 13. мај 2013. године

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА

ПОДСЕКРЕТАР
Новка Мојић

434

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС ‘’, број 99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. За-
кона о дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 
5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног 
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузи-
мање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђи-
вању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди 
правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину 
за давање ловног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси
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РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «САВА»

I

Назив ловног подручја: Јужносремско .

II

Назив ловишта: «САВА».

III

Ловиште «Сава» 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 „Сава“ се налази на територији ОПШТИНЕ Шид и 
обухвата КО Јамена и КО Моровић.

V

Граница ловишта: Почетна тачка се налази на државној грани-
ци са Републиком Хрватском, КО Моровић и ЈП «Војводинашу-
ме» ловиште «Босутске шуме» (Y:7353845,327 и X:4979348,270) у 
државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кри-
герова пројекција – зона 7), и иде на југ до средине реке Саве 
(државна граница) границом ловишта «Босутске шуме» даље 
граница иде средином реке Сава (државна граница) до границе 
са Републиком Хрватском. Затим граница ловишта иде на северо-
запад државном границом између Републике Србије и Републике 
Хрватске до почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Сава» износи 5.671,83 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.);
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus 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: 104-324-236/2013-07
У Новом Саду 25. априла 2013. године

Покрајински Секретар
Горан Јешић,с.р.
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Jamena

Morovi

"Sava" - Jamena

Površina lovišta: 5.671,83 ha

Obim lovišta: 41.688,04 m
Pokrajinski sekretarijat za

poljoprivredu, vodoprivredu
i šumarstvo

µ

Koordinata po etne ta ke: Y: 7353845,327 , X: 4979348,27

Legenda

!. Po etna ta ka

Granica lovišta

Granica katastarske opštine

Zašti ena prirodna dobra
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435.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС ‘’, број 99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. За-
кона о дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 
5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног 
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузи-
мање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђи-
вању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди 
правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину 
за давање ловног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «СТУДВА»

I

Назив ловног подручја: Јужносремско .

II

Назив ловишта: «СТУДВА».

III

Ловиште «Студва» 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 „Студва“ се налази на територији ОПШТИНЕ Шид и 
обухвата КО Батровци, КО Адашевци, КО Вишњићево и КО Мо-
ровић.

V

Граница ловишта: Почетна тачка налази се на ауто-путу Бе-
оград – Загреб, на средини канала Шаркудин (Y:7362071,958 и 
X:4990325,805 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-
Кригерова пројекција – зона 7) и наставља на југозапад па на ју-
гоисток средином поменутог канала и даље на југоисток па на 
североисток границом са ловиштем „Врањак“ до ауто пута Бе-
оград – Загреб и иде на исток поменутим путем до границе КО 
Вишњићево и КО Кузмин. Даље граница наставља на југ и југоис-
ток границом између КО Вишњићево и КО Кузмин до Грчанског 
канала тј до границе са ловиштем „Кућине“ и наставља на севе-
розапад границом са поменутим ловиштем до канала Шаркудин, 
затим наставља на југозапад па на југоисток оградом ловишта 
„Кућине“ и даље границом са поменутим ловиштем до границе 
КО Вишњићево и КО Босут где скреће на југ и иде до средине реке 
Босут тј до границе са ловиштем „Босутске шуме“. Даље граница 
наставља на запад границом са поменутим ловиштем и иде сре-
дином реке Босут, затим на север пругом и ивицом шуме, затим 
на севрозапад и запад средином реке Босут и наставља на запад и 
на север границом са ловиштем „Босутске шуме“, затим на запад 
оградом са поменутим ловиштем до ограде ловишта „Моровић“. 
Даље граница наставља на северозапад и запад оградом ловишта 
„Моровић“ до границе са ловиштем „Босутске шуме“ где скреће 
на север и границом са поменутим ловиштем долази до ауто-пута 
Београд – Загреб где скреће на исток и ауто-путем долази до по-
четне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Студва» износи 7.460,32 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.);
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus 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: 104-324-239/2013-07
У Новом Саду 25. априла 2013. године

Покрајински Секретар
Горан Јешић,с.р.
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436.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС ‘’, број 99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. За-
кона о дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 
5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног 
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузи-
мање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђи-
вању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди 
правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину 
за давање ловног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «БОСУТ»

I

Назив ловног подручја: Северносремско.

II

Назив ловишта: «БОСУТ».

III

Ловиште «Босут» 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 „Босут“ се налази на територији ОПШТИНЕ Шид и 
обухвата КО Батровци, КО Вашица, КО Илинци, КО Шид, КО 
Беркасово, КО Моловин, КО Сот, КО Привина Глава, КО Кукује-
вци, КО Бачинци, КО Гибарац И КО Адашевци.

V

Граница ловишта: Почетна тачка налази се на ауто-путу Бео-
град – Загреб, на граничном прелазу Батровци (Y:7350979,762 и 
X:4991014,142 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-
Кригерова пројекција – зона 7) и иде државном границом између 
Републике Србије и Републике Хрватске до тромеђе КО Сот, др-
жавна граница и граница ловишта „Национални парк Фрушка 
Гора“, даље граница наставља на запад, па на исток границом са 
поменутим ловиштем до тромеђе КО Сот, КО Ердевик и граница 
ловишта „Национални парк Фрушка гора“. Затим граница наста-
вља на југ, запад и југ границом КО Сот и КО Ердевик, затим 
на југоисток границом КО Кукујевци и КО Ердевик и наставља 
на југозапад и југ границом КО Кукујевци и КО Кузмин до ауто-
пута Београд-Загреб и наставља на запад ауто-путем до почетне 
тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Босут» износи 28.955,98 ха.

VII

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

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

б) крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus 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: 104-324-240 /2013-07
У Новом Саду 25. априла 2013. године

Покрајински Секретар
Горан Јешић,с.р.
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437.
На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС ‘’, број 99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. За-
кона о дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 
5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног 
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузи-
мање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђи-
вању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди 
правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину 
за давање ловног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси

РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЈЕЗЕРА»

I

Назив ловног подручја: Северносремско.

II

Назив ловишта: «ЈЕЗЕРА».

III

Ловиште «Језера» 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 „Језера“ се налази на територији ОПШТИНЕ Шид и 
обухвата КО Ердевик, КО Бингула и КО Љуба.

V

Граница ловишта: Почетна тачка се налази на путу 7А6 
(Y:7372159,684 и X:5004305,629 у државном координатном систе-
му Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7) и иде државном 
границом између Републике Србије и Републике Хрватске на ис-
ток до границе са ловиштем „Национални парк Фрушка Гора“, 
затим скреће на југ, запад и исток и заобилази поменуто ловиште 
и иде до границе КО Бингула и КО Дивош, затим наставља на југ 
границом између две поменуте КО и даље између КО Бингула и 
КО Чалма до тромеђе КО Бингула, КО Чалма и КО Кузмин. Даље 
граница наставља на запад између КО Бингула и КО Кузмин и 
даље између КО Ердевик и КО Кузмин, затим наставља на севе-
розапад између КО Ердевик и КО Кукујевци и између КО Ердевик 
и КО Сот до границе са ловиштем „Национални Парк Фрушка 
гора“. Граница наставља на исток границом са ловиштем „На-
ционални Парк Фрушка гора“ и даље до државне границе тј до 
почетне тачке.

VI

Укупна површина ловишта «Језера» износи 7.603,87 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.);
- јелен европски, јелен обичан (Cervus elaphus 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: 104-324-237/2013-07
У Новом Саду 25. априла 2013. године

Покрајински Секретар
Горан Јешић,с.р.
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438.

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 40/2012-пре-
чишћен текст), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС ‘’, број 99/2009), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. За-
кона о дивљачи и ловству (‘’Сл. гласник РС’’, број 18/2010), и члан 
5. став 1. и члан 9. Правилника о начину установљавања ловног 
подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, 
поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузи-
мање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђи-
вању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди 
правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину 
за давање ловног ревира у закуп (‘’Службени гласник РС’’, број 
80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «КУЋИНЕ»

I

У Решењу о установљавању ловишта «Кућине» („Службени 
лист АПВ“, бр. 1/2012) тачка IV мења се и гласи:

„IV

Опис граница ловишта “Кућине”:

Почетна тачка (Y-7363831,080 и Х-4987137,505) у државном ко-
ординатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројек-

ција-зона 7) се налази у пресеку канала Шидина у северној та-
чки оделења 4 газдинске јединице “Кућине-Накло-Кљештевица” 
одакле се спушта границом државне шуме уз руб оделења 4; 5; 6, 
наставља уз ограду и продужава оградом до оделења 26, наста-
вља границом државне шуме рубом оделења 26; 27; 28; 32; 33; 34; 
39; 40; 47; 48; 54; 55; затим наставља у правцу севера границом 
државне шуме односно рубом оделења 55; 56; 53; 52; затим скреће 
у правцу северозапада рубом оделења 52; 51; 43; 42; 61; 36; 16; 15; 
14; 13; 12; 11; 21; 10; 1; 2; 3; 4; где долази у полазну тачку.“

Tачка V мења се и гласи:

„V

Површина ловишта “Кућине” износи 1.965,19 ха.“

Tачка VII мења се и гласи:

„VII

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

II

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

Број: 104-324-515/2011-05-1
Датум 25. април 2013.године

Покрајински Секретар
Горан Јешић,с.р.
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439.

На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о ди-
вљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), члана 47. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинсој управи 
(''Службени лист АПВ'', број 40/2012-пречишћен текст) и члана 
12. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ло-
вишта, 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 ло-
вног ревира  у закуп („Службени гласник РС“, број 80/2010) – у 
даљем тексту: Правилник ,ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО распи-
сује: 

ЈАВНИ ОГЛАС
 ЗА ДАВАЊЕ ПРАВА

 НА ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА

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

1 Ловиште "Босут" Површине 28.955,98 ха Општина Шид

2 Ловиште "Студва" Површине   7.460,32 ха Општина Шид

3 Ловиште "Језера" Површине   7.603,87 ха Општина Шид

4 Ловиште "Сава" Површине   5.671,83 ха Општина Шид

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 и 
шумарство, I спрат канцеларија 42a 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 секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

Покрајински секретар
Горан Јешић,с.р.

440.

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен 
текст) и члана 20. став 4. члана 21. став 4. и члана 24. Покрајин-
ске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину 
(„Сл. лист АП Војводине“, број 39/2012), Покрајински секретари-
јат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
 ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И УПРАВЉАЧКИХ

 КАПАЦИТЕТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ
 САМОУПРАВА У АП ВОЈВОДИНИ

I

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу суфинансираће у 2013. години унапређење инсти-
туционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних 
самоуправа у АП Војводини, који ће допринети побољшању ус-
луга које јединице локалних самоуправа пружају грађанима и 
пословном сектору, повећаном учешћу грађана у управљању јав-
ним пословима, јачању институционалних оквира за постизање 
задовољавајућег нивоа  координације и делотворности јавних 
политика с циљем:

 
- унапређења радних и управљачких процеса у локалној само-

управи које ће се остварити суфинансирањем:

1. оснивања и унапређења услужних центара у јединицама 
локалних самоуправа

2. успостављања система за ефикасно управљање у обла-
сти комуналних делатности 

- унапређења израде и спровођења ефикасних локалних и реги-
оналних политика која ће се остварити суфинансирањем:

1. усвајања нових или ревизије постојећих стратешких раз-
војних планова

2. израде пројектно техничке документације за пројекте ре-
гионалног карактера или  међуопштинске сарадње. 

3. формирања канцеларија за локални економски развој. 

II

Средства за суфинансирање унапређења институционалних 
и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа 
обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП 
Војводине за 2013. годину („Сл. лист АПВ“, број 39/2012) у укуп-
ном износу од 54.000.000,00 динара у оквиру функције 180, еко-
номска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и ло-
калну самоуправу суфинансираће до 85% од укупне вредности 
пројекта.

Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стране 
Секретаријата по појединачном пројекту је 1.500.000,00 динара.

Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац проје-
кта из сопствених извора, средстава партнера или из других из-
вора.

Одабир пројеката за суфинансирање вршиће се у складу са по-
стављеним циљевима и установљеним критеријумима.
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III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају 
јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине 
које су извршиле своје обавезе у погледу правдања средста-
ва, финансијског и наративног извештавања по уговорима 
које су раније потписани са Покрајинским секретаријатом 
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, или са 
Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу тј. Покрајинским секретаријатом за 
међурегионалну сарадњу.

2) Јединице локалне самоуправе које су подносиоци пројекта 
могу да конкуришу у партнерству са једном или више једи-
ница локалних самоуправа са територије АП Војводине.

3) Јединица локалне самоуправе за средства из овог Конкурса 
може аплицирати са највише једним пројектом као носилац 
предлога пројекта, односно  још једним пројектом као парт-
нер. 

IV

4) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним кон-
курсним образцима попуњеним у складу са Смерницама за 
подносиоце пројекта. 

Конкурсна документација може се преузети са интернет стра-
нице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и  
локалну самоуправу: www.region.vojvodina.gov.rs.

5) Пријавни конкурсни обрасци достављају се у штампаном 
облику: један оригинал оверен печатом и потписан од стране 
председника општине/градоначелника, две копије и у елек-
тронском облику (CD).

На коверти мора да стоји назив, “Конкурс за суфинансирање 
унапређења институционалних и управљачких капацитета у је-
диницама локалних самоуправа у АП Војводини“, адреса подно-
сиоца  пријаве и текст: “Не отварати пре састанка одређеног за 
отварање пријава“.

Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Буле-
вар Михајла Пупина 16, или  лично на писарници покрајинских 
органа управе у згради Владе АП Војводине.

6) Рок за подношење пријаве на конкурс је 31. мај 2013. године.
7) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које 

нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се 
разматрати. Конкурсна документација се не враћа.

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локал-
ну самоуправу донеће Решење о одабиру пројеката за суфинан-
сирањe. На Решење Секретаријата не може се уложити жалба ни 
друга правна средства.

Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског се-
кретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу беспо-
вратних средстава за суфинансирање  унапређења институци-
оналних и управљачких капацитета у јединицама локалних са-
моуправа у АП Војводини.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-
mail: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-93, 
радним даном од 09 до 15 часова.

Број: 401-1548/2013-01
Датум: 15. 05. 2013. године

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа , и то:

Ристић Александар, Буковац, Ка-
рађорђева 33., дозвола о положеном испи-
ту за управљање моторним чамцем, ске-
лом, управљач скеле, морнар на пловећем 
постројењу бр. 56325/12., издата у Новом 
Саду.

Александар Печеница, Кузмин, Савска 
148., радна кињижица.

Јелена Поповић, Лаћарак, Партизанска 
42., радна књижица.

Зелић Стојан, Лаћарак, 1. новембар 304., 
радна кињижица.

Здјеларац Снежана, Јарак, Савска 24., 
радна књижица.

Бачић Сава, Кузмин, Кајке Докић 4., 
радна књижица.

Мишковић В., Босут, Јовановићева 11., 
радна књижица.

Душан Јањатовиц, Нови Сад, Момчила 
Тапавице 6., радна књижица издата у Но-
вом Саду.

Бала Илдико, Будимпешта, Силаска 39., 
сведочанство Карловачке Гимназије, изда-
та у Карловцима.

Амиџић Драган, Буковац, Кестењара 
24., сведочанство ОШ „Бранко Радичевић” 
издата у Буковцу.

Велија Ибрахими, Беочин, Младих Го-
рана 16., радна књижица издата у Беочи-
ну.

Јован Благојевић, Раковац, Николе Те-
сле 23., радна књижица издата у Беочину.

Ћоровић Миодраг, Б. Паланка, Гаврила 
Принципа 16., радна књижица издата у 
Требињу.

Пап Денис, Петроварадин, Владана 
Деснице 13., чек бр. 022729640.

Павловић Дејан, Бања Ковиљаћа, Карла 
Маркса 6., индеx бр. ПГ29/09 издата у Но-
вом Саду.

Калајић Горан, Футог, Романијска 25., 
радна књижица издата у Футогу.

Бањац Невенка, Белегиш, сведочанство 
ОШ „Исидора Секулић”, издата у Мошо-
рину.

Сенада Јармазовић, Петроварадин, 
Буковачки 7., сведочанство ОШ „Милан 
Петровић, издата у Новом Саду.

Гордана Младеновић, Стари Лединци, 
Селиште 1/а., диплома техничке школе 
„Милева Марић А.” издата у Новом Саду.

Тркуља Стефан, Нови Сад, Ново Насеље 
2/001, сведочанство ОШ „Прва војвођанска 
бригада” издата у Новом Саду.

Ђачић Вукашин, Нови Сад, Павла Папа 
27., индеx бр. ИМ 134/11 издата у Новом 
Саду.

Владимир Понигар, Б. Петровац, Хјез-
дослава 18., радна књижица издата у Б. 
Петровцу.

Ачански Наташа, Нови Сад, Илије Не-
шин 18., радна књижица издата у Новом 
Саду.

Милица Тегелтија, Нови Сад, Сомбор-
ска 18., сведочанство и диплома Гимназије 
„Исидора Секулић”, издата у Новом Саду.

Радуловић Селимир, Нови Сад, Ђорђа 
Никшића Ј. 3., диплома професора јуж-
нословенске књижевноси бр. 03-1/158 из-
дата у Новом Саду.

Симић Слободан, Нови Сад, Корнелије 
Станковића 11., диплома средње школе 
„Д. Обрадовић” аутомеханичар, издата у 
Новом Саду.

Вуковић 1967, Ветерник, бродско сведо-
чанство бр. 361/11Квинс, издата у капета-
нији, Нови Сад.

Дамјановић Чедомир, Војвођанска 143., 
Гргуревци, радна књижица.

Соларевић Зорана, Ср. Митровица, Ка-
рађорђева 44., радна кињижица.

Јовановић Сања, Барачка бб., радна 
књижица.

Зец Соња, Ср. Митровица, Водна 20., 
радња књижица.

Мирослав Михајловић, Беочин, Љубе 
Станковића 59., радња књижица издата у 
Беочину.
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Рамић Сенад, Беочин, Омладинска 16., 
радња књижица издата у Беочину.

Подрашчанин Мирослав, Нови Сад, Уп-
рављач моторног чамца, бр. 47826/10 изда-
та у капетанији Нови Сад.

Лука Митић, Нови Сад, Стевана Мом-
чиловића 18/б., сведочанства ОШ “Милош 
Црњански” издата у Новом Саду.

Ковачевић Владимир, Беочин, Ка-
рађорђева 27., радња књижица издата у 
Беочину.

Шаку Гилија, Ветерник, Соња Марин-
ковић 15., сведочанства ОШ “Михајло Пу-
пин” издата у Ветернику.

Милић Маша, сведочанствао ОШ “Јо-
ван Дучић” бр. 02-454/15 од 28.06.1010., 
01-853/15, од 17.06.2011.издати у Петрова-
радину.

Сабо Геза, Нови Сад, Пап Пала 34., све-
доанство ОШ “Петефи Шандор”, издата у 
Новом Саду.

Цветковић Владимир, Нови Сад, Теме-
ринска 24., радња књижица издата у Но-
вом Саду.

Мркушић Борислав, Нови Сад, Њего-
шева 8., радња књижица издата у Новом 
Саду.

Џомбета Владимир, Нови Сад, Трг. Ре-
публике 15., радња књижица издата у Но-
вом Саду.

Радуловић Радивоје, Нови Сад, Павла 
Папа 24., сведочанство ОШ “Иво Лола Ри-
бар” издата у Новом Саду.

Јанков Славко, Нови Сад, Родољуба 
Чолаковића 14., радња књижица издата у 
Новом Саду.

Мартиновић Урош, Нови Сад, Топлице 
Милана 7., индеx бр. 737/08 издата у Новом 
Саду.

Далибор Тома, Нови Сад, Јована Попо-
вића 23., сведочанства ОШ “Никола Тесла” 
издата у Новом Саду.

Ризнић Вељко, Нови Сад, Бул. Војводе 
Степе 19., пловидбена дозвола за водени 
скутер НС-456-А, Yамаха 60Т Јапан, изата 
у Новом Саду.

Вучковић Иванка, Нови Сад, Петра 
Дрезића 11/а., радња књижица издата у 
Новом Саду.

Поплигорин Синиша, Ср. Каменица, 
Двор 1., диплома техничке шкое “Милева 
Марић А.” издата у Новом Саду.

Морина Фатмана, Беочин, 1. маја 5., 
радња књижица издата у Беочину.

Олајош Петар, Нови Сад, Максима Гор-
ког 34., пловидбена дозвола за чамац НС-
3846/85 издата у капетанији Нови Сад.

Роберт Лацко, Кањижа, Ул. Наде 18., до-
звола за управљање чамцем на унутршњим 
и морским водама издата у Сенти 1979.

Писаров Ђорђе, Футог, Светозара Ми-
летића 14., саобраћајна дозвола бр. НС-
024-МН издата у Новом Саду.

Милица Сворцан, Нови Сад, Народног 
фронта 15., сведочанства И—ИВ. разреда 
и диплома гимназије “Исидора Секулић” 
издата у Новом Саду.

Аница Мишков, Ковиљ, Илије Нешин 
3., радња књижица издата у Новом Саду.

Петровски Верица, Футог, Симе Шолаје 
63., радња књижица издата у Црвенки.

Дејан Остојић, Нови Сад, Цара Душана 
3/8., радња књижица издата у Београду.

Сања Адамовић, Беочин, Раковац, 
Војводе Живојина Мишића 7., радња књи-
жица издата у Беочину.

Сибинкић Марија, Нови Сад, Шумска 
11/Ф, радња књижица издата у Новом 
Саду.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

423 Одлука о броју студената за упис у прву годину сту-
дијских програма основних струковних, академских 
и интегрисаних студија који се финансирају из буџе-
та Аутономне Покрајине Војводине на факултети-
ма у саставу Универзитета у Новом Саду у школској 
2013/2014. године;

424. Одлука о броју студената за упис у прву годину сту-
дијских програма основних струковних студија 
који се финансирају из буџета Аутономне Покраји-
не Војводине у високим школама струковних сту-
дија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина 
школској 2013/2014. године;

425. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер 
академских студија и докторских студија који се фи-
нансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду 
у школској 2013/2014. године;

426. Одлука о постојању конкурентности;
427. Решење о давању сагласности за употребу грба Ауто-

номне Покрајине Војводине;
428. Решење о давању сагласности на Извештај о посло-

вању и Завршни рачун Едукативног центра за обуке 
у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 
2012. годину;

429. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште 
болнице Суботица, Суботица;

430. Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште 
болнице Суботица, Суботица.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

431. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години за су-
финансирање израде планских докумената.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

432. Решење о образовању Стручне комисије за одређи-
вање зона санитарне заштите изворишта воде за пиће 
насеља и привредних објеката на територији АП 
Војводине;

433. Решење о давању сагласности за именовање директо-
ра Центра за социјални рад општине Сечањ.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

434. Решење о установљавању ловишта „Босут“;
435. Решење о установљавању ловишта „Студва“;
436. Решење о установљавању ловишта „Језера“;
437. Решење о установљавању ловишта „Сава“;
438. Решење о изменама Решења о установљавању ло-

вишта „Кућине“;
439. Јавни оглас за давање права на газдовање ловишти-

ма.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ

440. Конкурс за суфинансирање унапређења институци-
оналних и управљачких капацитета у јединицама ло-
калних самоуправа у АП Војводини.
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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 образовање, управу и националне заједнице. Одговорни уредник: Дијана Катона,Тел. 021- 487 44 27 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  
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