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448.

На основу чл. 24, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ“, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 27. априла 2016. године,д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ”, брoj 14/03), чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској влади
(„Службени лист АПВ”, брoj 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 27. априла 2016. године, д о н е л а је

I

РЕШЕЊЕ

Романа Рудић разрешава се дужности секретара Покрајинске
владе.

I

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

Даје се сагласност на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Педагошког
завода Војводине, на седници одржаној 26. фебруара 2016. године.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 02-59/2016
Нови Сад, 27. април 2016. године

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

447.
На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске oдлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број 37/2014), a у вези с чланом 1. алинеја 6 Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе
које је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број
18/2010),Покрајинска влада, на седници одржаној 27. априла 2016.
године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњoj организацији и
систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине број: 153, који је донео директор Установе, 4. априла 2016. године.

Број: 402-68/2016
Нови Сад, 27. април 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

449.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion –
VIP” („Службени лист АПВ”, број 14/04) и чланова 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/2014) Покрајинска влада, на седници
одржаној 27. априла 2016. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
I

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 022-225/2016
Нови Сад, 27. април 2016. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Финансијски извештај Фонда за подршку
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP”
за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда за подршку
инвестиција у Војводини „Vojvodina Investment Promotion – VIP”,
на шестој седници одржаној 12. 04. 2016. године.
II

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
Број: 402-64/2016
Нови Сад, 27. април 2016. године

Председник
Покрајинске владе
Др Бојан Пајтић,с.р.

450.
На основу члана 6. став 1. тачка 4 и 38. став 5. Закона о дивљачи
и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ'', број 37/14 и 54/14-др.одлука) 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 („Службени гласник РС“, број 80/10) – 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
следеће ловиште:
1

Ловиште
„Паланачки рит”

Површине
15.905,31 ха

Општина Бачка
Паланка

2

Ловиште
“Рибњак – Капетански рит”

Површине
611,34 ха

Општина Кањижа

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

451.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС '', број
99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'',
број 80/2010), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «КОШАВА»
I
У Решењу о установљавању ловишта «Кошава» („Службени
лист АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почетна тачка са координатама (Y:
7521976.282 и X:5009477.559 у државном координатном систему
Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), налази се
код граничног камена В1. Одатле граница иде на север државном
границом са Р. Румунијом. Долази до подручја „Средњи Банат“ и
иде границом два подручја Шулховим каналом, затим напушта границу подручја, скреће на југ границом КО Вршац и КО Павлиш,
КО Вршац и КО Ритишево. Даље иде у правцу југо- запада, прелази
Канал ДТД код села Потпорањ, и даље иде границом КО Вршац и
КО Избиште, затим иде на југ па на исток, поново прелази Канал
ДТД и иде границом КО Вршац и КО Војводинци, КО Вршац и
КО Куштиљ, КО Вршац и КО Јабланка, КО Вршац и КО Месић, и
долази до тромеђе ловишта „Кошава“ Вршац, „Караш – Куштиљ
Вршац и „Вршачке планине“. Даље граница ловишта „Кошава“
прати границу заштићеног подручја: Предела изузетних одлика
„Вршачке планине“ и ловишта „Вршачке планине“, све до тромеђе
ловишта „Кошава“, „Вршачке планине“ и „Лупус“ Вршац код села
Mало Средиште. Ту напушта ПИО, скреће на север и иде потоком
до пута Вршац – Велико Средиште, прелази пут и даље иде на север
каналом до старе пруге, затим прелази пругу и иде атарским путем
на северозапад у дужини од око 1.450 метара, а онда опет границом
КО Вршац и КО Мали Жам све до почетне тачке.”
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-238/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године

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 осталом потребном документацијом је 15 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 021/487-44-07.

27. април 2016.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

452.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС '', број
99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење
ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за

27. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

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 (''Службени гласник РС'',
број 80/2010), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «LUPUS»
I
У Решењу о установљавању ловишта «Lupus» („Службени лист
АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења се и гласи:
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454
На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) и чл. 16, 24 и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“ број 37/2014 и 54/2014-др. одлука), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 20.04.2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „Рибњак Колут“
НА ГАЗДОВАЊЕ

„V

I

Граница ловишта: Почетна тачка налази се на асфалтном путу
Вршац – велико Средиште, са координатама (Y:7529814.214 и
X:5001722.162 у државном координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), даље граница наставља
на север каналом до старе пруге, затим прелази пругу и иде атарским путем на северозапад у дужини од око 1.450 метара, а онда
опет границом КО Вршац и КО Мали Жам све до државне границе
са Р Румунијом код код граничног камена В 1, и даље иде државном
границом на исток па на југ све до границе са ловиштем „Вршачке
планине“ скреће према северу и наставља потоком Фонтина баби
(Бабин бунар), а затим на запад границом Предела Изузетних Одлика и ловишта „Вршачке планине све до тромеђе ловишта „Кошава“,
„Вршачке планине“ и „LUPUS“ Вршац, код села Мало Средиште.
Ту напушта ПИО, скреће на север и иде потоком до пута Вршац –
Велико Средиште и почетне тачке.”
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324- 239/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

453.
На основу члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о
дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) и чл. 16, 24 и 33.
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/2014 и 54/2014-др. одлука), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство дана
20.04.2016. године доноси

Решење О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „Рибњак Колут“ НА ГАЗДОВАЊЕ број: 104-324-218/2012-05-1 од 30.05.2012. године (Сл. лист
АПВ број: 17/12) престаје да важи даном доношења овог решења.
II
Диспозитив решења објавити у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-218/2012-05-4
Нови Сад, 20.04.2016.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

455.
На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10) и чл. 16, 24 и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ“ број 37/2014 и 54/2014-др. одлука), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство дана 20.04.2016. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ЛОВИШТА
„ПАЛАНАЧКИ РИТ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

РЕШЕЊЕО ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „Рибњак Колут“
I
Решење О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „Рибњак Колут“
број: 104-324-218/2012-05 од 16.03.2012. године (Сл. лист АПВ
број: 7/12) престаје да важи даном доношења овог решења.

I
Решење О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „Паланачки рит“ НА ГАЗДОВАЊЕ број: 104-324-245/2012-05-1 од 10.04.2012. године и Закључак о исправци решења број: 104-324-245/2012-05-1 од 08.07.2015.
године, престаје да важи даном доношења овог решења.
II

II
Диспозитив решења објавити у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-218/2012-05-3
Нови Сад, 20.04.2016.

Диспозитив решења објавити у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Број: 104-324-218/2012-05-4
Нови Сад, 20.04.2016.

Покрајински секретар
Бранислав Богарошки,с.р.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

Страна 760 - Броj 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. април 2016.

456.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «СОНТА»
I
гласи:

У Решењу о установљавању ловишта «Сонта» („Службени лист АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења се и
„V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини канала ДТД (Y: 7355388.593 и X: 5056703.504 у државном
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде у правцу запада одводним
каналом рибњака до рибњака. Одводним каналом рибњака граница иде око рибњака у правцу југа, југозапада и
северозапада до регионалног пута Р-101, прелази пут и наставља на југозапад у дужини од око 140 метара до
канала, затим наставља каналом на северозапад, запад и југозапад, даље граница наставља другим каналом на
север, северозапад до атарског пута на граници КО Сонта и КО Апатин. Даље граница наставља атарским путем
на југозапад поклапајући се са границом катастарске општине, а затим скреће на југ па југозапад, одступајући од
катастарске општине, а потом иде на југоисток атарским путем у дужини од око 260 метара, скреће на југозапад
и наставља путем до економије, обилази економију са јужне стране до канала и наставља каналом на
северозапад у дужини од око 110 метара, затим скреће на југозапад каналом и иде до ограде ловишта
ЈП“Војводинашуме - Апатински рит“. Даље граница наставља на југоисток оградом ЈП“Војводинашуме“ до
тромеђе ЈП“Војводинашуме“, КО Богојево и КО Сонта. Граница даље наставља у правцу истока атарским путем,
прелази преко пруге пење се на север, североисток до канала. Каналом даље граница иде на север па
североисток, поклапајући се са границом катастарских општина. Затим граница скреће са канала на североисток
и иде атарским путем, потом граница скреће на северозапад и наставља атарским путем, пролази кроз шуму до
„старе пруге“, поклапајући се са границом катастарске општине. Атарским путем уз трасу „старе пруге“ граница
иде у правцу североистока до средине канала ДТД. Средином канала ДТД граница иде у правцу северозапада
до почетне тачке.”
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта “Сонта” износи 9.052,52 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Сонта” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-221/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

27. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 26 - Страна 761

Страна 762 - Броj 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. април 2016.

457.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «КУРЈАЧИЦА»
I
гласи:

У Решењу о установљавању ловишта «Курјачица» („Службени лист АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења се и
„V

Граница ловишта: Почиње у тачки на средини Реке Дунав (Y: 7337294.474 и X: 5065278.032 у државном
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде у правцу истока па севера,
границом ловишта ЈП „Војводинашуме“, до тромеђе ЈП „Војводинашуме“, КО Бачки Моноштор и КО Купусина.
Граница даље иде на исток, атарским путем границом КО Бачки Моноштор и КО Купусина, до тромеђе КО Бачки
Моноштор, КО Купусина и КО Сомбор.
Даље граница иде на исток границом КО Купусина и КО Сомбор, затим граница скреће на југ, па на запад,
па опет у правцу југа, атарским путем до тромеђе КО Купусина, КО Сомбор и КО Пригревица.
Атарским путем у правцу истока граница наставља даље, поклапајући се са границом КО Сомбор и КО
Пригревица, затим скреће у правцу југа до тромеђе КО Сомбор, КО Пригревица и КО Стапар. Даље граница иде у
правцу југозапада до канала ДТД, одакле средином канала иде у правцу југа, до места где се улива одводни канал
рибњака (који је уједно и граница ловишта Курјачица и Сонта). Ободним каналом граница иде на запад до рибњака,
затим на северозапад, па на југозапад, обилази око рибњака до асфалтног пута Р – 101., даље иде асфалтним путем
у правцу југоистока па југозапада, до границе КО Свилајево и КО Сонта, прелази пут, и наставља на југозапад у
дужини од око 140 метара до канала, затим наставља каналом на северозапад, запад и југозапад, даље граница
наставља другим каналом на север, северозапад до атарског пута на граници КО Сонта и КО Апатин. Даље граница
наставља атарским путем на југозапад поклапајући се са границом катастарске општине, а затим скреће на југ па
југозапад, одступајући од катастарске општине, а потом иде на југоисток атарским путем у дужини од око 260
метара, скреће на југозапад и наставља путем до економије, обилази економију са јужне стране до канала и
наставља каналом на северозапад у дужини од око 110 метара, затим скреће на југозапад каналом и иде до ограде
ловишта ЈП“Војводинашуме - Апатински рит“. Даље наставља оградом ловишта ЈП”Војводинашуме -Апатински рит“,
на северозапад па на север, до средине реке Дунав, средином реке граница даље иде узводно до почетне тачке.
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта “Курјачица” износи 19.293,98 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Курјачица” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324- 220/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

27. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 26 - Страна 763

Страна 764 - Броj 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. април 2016.

458.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЈЕГРИЧКА-МАЛИ БЕНТ»
I
У Решењу о установљавању ловишта «Јегричка - мали бент» („Службени лист АПВ“, бр. 9/2012) тачка V
мења се и гласи:
„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
срединe 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, КО Темерин и КО Ченеј до краја потеза аеродрома, парцеле 2221 ту граница скреће на
запад 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, и даље наставља границом између КО Темерин и КО Турија, затим
границом КО Темерин и КО Надаљ до асфалтног пута Р-120 којим се спушта до почетне тачке.”
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта “Јегричка-мали бент” износи 13.022,66 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Јегричка-мали бент” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу
решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-297/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки

27. април 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 26 - Страна 765

Страна 766 - Броj 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

27. април 2016.

459.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010), покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЧЕНЕЈСКИ САЛАШИ»
I
У Решењу о установљавању ловишта «Ченејски салаши» („Службени лист АПВ“, бр. 15/2012) тачка V мења
се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почиње у тачки на огради аутопута Е-75 (Y:74001529.156 и Х:5030689.472) у државном
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција-зона 7) и иде на североисток границом КО
Ченеј и КО Сириг до средине магистралног пута М-22.1 и спушта се средином магистралног пута М-22.1 у дужини
од око 1.500 метара, затим граница скреће на запад на атарски пут и иде до границе КО Ченеј и КО Темерин,
наставља границом између поменутих КО до тромеђе КО Ченеј, КО Tемерин и КО Бачки Јарак, где скреће на запад
и иде атарским путем до средине магистралног пута М-22.1. Граница ловишта потом скреће на југ и спушта се у
дужини од 4.310 метара, па опет скреће на запад атарским путем и иде до границе КО Ченеј и КО Rуменка, затим
граница скреће на југ па на запад до ограде аутопута Е-75, оградом аутопута граница се пење на север до почетне
тачке.“
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта “Ченејски салаши” износи 6.290,33 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Ченејски салаши” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу
решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-323/2012-05-3
Датум 11. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки
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460.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010), покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА „KАПЕТАНСКИ РИТ“
I
и гласи:

У Решењу о установљавању ловишта «Капетански рит» („Службени лист АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења се
„V

Граница ловишта: Граница ловишта почиње на средини водотока реке Тисе на државној граници са
Републиком Мађарском (Y: 7428097.216 X: 5111459.958 у државном координатном систему Р.Србије, ГаусКригерова пројекција – зона 7), и иде на југ средином водотока реке Тисе до тромеђе КО Адорјан, КО Сента и КО
Санад. Затим граница иде средином канала у правцу запада границом између КО Адорјан и КО Сента, затим
између КО Трешњевац и КО Сента и између КО Ором и КО Торњош до тромеђе између КО Ором, КО Торњош и КО
Чантавир. Даље граница иде атарским путем на север између КО Ором и КО Чантавир, затим између КО Ором и
КО Биково, даље иде између КО Мале Пијаце и КО Биково, затим између КО Мале Пијаце и КО Палић. Граница
даље наставља атарским путем између КО Мале Пијаце и КО Бачки Виногради, затим између КО Хоргош и КО
Бачки Виногради каналом, пролази кроз воћњак и преко пруге све до аутопута, затим скреће на североисток и
аутопутем долази до државне границе између Републике Србије и Републике Мађарске, иде на исток државном
границом све до средине реке Тисе тј. до почетне тачке. Унутрашњу границу ловишта „Капетански рит“ чини
граница ловишта „Рибњак -Капетански рит“.
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта «Капетански рит» износи 37.691,14 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Капетански рит” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу
решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-394/2011-05-3
Датум 11. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки
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461.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «РИБЊАК – КАПЕТАНСКИ РИТ »
I
Назив ловног подручја: «ИСТОЧНОБАЧКО».
II
Назив ловишта: «РИБЊАК – КАПЕТАНСКИ РИТ».
III
Ловиште «РИБЊАК – КАПЕТАНСКИ РИТ» према начину коришћења, установљава се као ловиште
ОТВОРЕНОГ типа.
Према намени ловиште се одређује као РИБЊАЧКО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „РИБЊАК – КАПЕТАНСКИ РИТ“ се налази на територији ОПШТИНЕ КАЊИЖА и обухвата део КО
КАЊИЖА и део КО МЕЛЕ ПИЈАЦЕ.
V
Граница ловишта: Граница почиње у тачки на Чантавирском путу (Y:7417638,308 X:5101845,916 у државном
координатном систему Републике Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7), и иде даље ободним каналом
рибњака на југoисток, исток па на запад, југ и поново на запад, до атарског пута уз западну страну рибњака, и
даље наставља поменутим путем (ободом рибњака) на север до чантавирског пута, затим наставља
чантавирским путем на североисток до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта «РИБЊАК – КАПЕТАНСКИ РИТ» износи 611,34 ха.
VII
Ловостајем заштићене и трајно заштићене врсте дивљачи у ловишту :
a) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra)
- хермелин (Mustela erminea)
- степски твор (Mustela eversmanii)
- ласица (Mustela nivalis)
b). ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
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- 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.)
IX
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324- 370/2015-07-1
У Новом Саду 11. април 2016. Године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки
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462.
На основу члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“,
37/14 и 54/14-др. одлука), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине
Војводине (''Службени гласник РС '', број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда), 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 установљавања 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 (''Службени гласник РС'', број 80/2010),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА
РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА «ЗАПАДНА БАЧКА»
I
У Решењу о установљавању ловишта «Западна Бачка» („Службени лист АПВ“, бр. 7/2012) тачка V мења
се и гласи:
„V
Граница ловишта: Граница ловишта почиње на граници са Републиком Мађарском тј. граници КО
Станишић и КО Риђица (Y: 7359322.163 X: 5095982.489 у државном координатном систему Р.Србије, ГаусКригерова пројекција – зона 7), и иде у правцу југа границом КО Станишић и КО Риђица, затим скреће на запад и
југозапад, атарским путем између поменутих КО, до железничке пруге, где скреће на југ поменутом пругом у
дужини од око 450 м, затим скреће на запад атарским путем између КО Станишић и КО Риђица до тромеђе КО
Станишић, КО Риђица и КО Гаково. Даље граница наставља на југ атарским путем између КО Гаково и КО
Станишић до тромеђе КО Гаково, КО Станишић КО Сомбор.
Затим граница скреће на запад атарским путем између КО Гаково и КО Сомбор до железничке пруге,
затим иде на југозапад поменутом пругом у дужини од око 250 м, затим скреће на запад атарским путем до
асфалтног пута Гаково – Сомбор, и иде поменутим путем на југ у дужини од око 5,4 км. Затим скреће на
југозапад атарским путем између КО Гаково и КО Сомбор, и наставља атарским путем и каналом између КО
Бездан и КО Сомбор. Даље граница наставља на југозапад атарским путем између КО Бачки Моноштор и КО
Сомбор до регионалног пута М-17.1, прелази поменути пут и наставља на југ атарским путем између КО Бачки
Моноштор и КО Сомбор до канала ДТД. Даље граница наставља на југ и југоисток средином канала до
железничког моста на каналу, затим иде железничком пругом на југ и запад у дужини од око 2,6 км, и наставља
на запад границом подручја до ловишта „Козара“ којим газдује ЈП „Војводинашуме“. Даље граница иде на север
границом ловишта „Козара“ до државне границе са Републиком Мађарском, и наставља на исток државном
границом до почетне тачке.
Tачка VI мења се и гласи:

„VI

Укупна површина ловишта “Западна Бачка” износи 31.954,38 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:

„IX

Карта границе ловишта “Западна Бачка” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу
решења).“
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-226/2012-05-3
Датум 20. април 2016.године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Бранислав Богарошки
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Решење о изменама Решења о установљавању ловишта „Западна Бачка“;

758
758
758
759
759
759
760
762
764
766
768
770
773

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, прописе, управу и националне мањине - 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,
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

