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ПОСЕБНИ ДЕО
890.

II

На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-14/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за
2018. годину, којe је усвојио Управни одбор Народног позоришта
– Narodnog kazališta – Népszínház Суботица, на 19. седници одржаној 6. јула 2018. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

892.
На основу чл. 130. став 3. и 7. и 135. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15,
105/17 и 113/17 – други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно
здравље Сомбор („Службени лист АПВ”, број 11/06), чл. 32. тачка
9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊE

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-50/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

I
Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

ДР СРЂАНУ МЕРЕИЈУ, доктору медицине, спец. епидемиологије, престаје дужност директора Завода за јавно здравље Сомбор, на коју је именован Решењем Покрајинске владе, број: 022781/2014 од 27. августа 2014. године, због истека мандата.
II

891.
На основу члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број 37/14), а у вези с чланом 1. алинеја 8. Покрајинске скупштинске
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне
Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-728/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Народног
позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину,
којe је усвојио Управни одбор Народног позоришта – Narodnog kazališta
– Népszínház Суботица, на 19. седници, одржаној 6. јула 2018. године.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

893.
На основу чл. 130. став 3. и 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15,

Страна 2048 - Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

105/17 и 133/17 – други закон), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сомбор („Службени лист АПВ”, број 11/06), чл. 32.
тачка 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊE

РЕШЕЊЕ
I
Именује се члан Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици:
- Цвијетин Милаковић, дипломирани економиста из Суботице, представник из реда оснивача.

I
прим. мр сци. мед. др ДРАГОСЛАВА ЧУБРИЛО, докторка медицине, спец. хигијене, именује се за вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор, на период од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-729/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

5. септембар 2018.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

894.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда РС) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број 37/14), а у вези са чланом 48. став 1. и члана 52. став
1. тачка 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник РС”, број: 18/10, 55/13 и 27/18 – др. закон), Покрајинска влада,
на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-292/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

896.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, д о н е л а је
РЕШЕЊE
I
Мр МИЛАНУ КОНЧАРЕВИЋУ, дипл. економисти, престаје
мандат председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Војводинашуме” Петроварадин, због поднете оставке.
II

I
Разрешава се члан Управног одбора Дома ученика средњих
школа у Суботици, на лични захтев:
- Борислав Цупаћ, представник из реда оснивача, приватни предузетник из Суботице.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-752/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

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

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

897.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-269/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

895.
На основу члана 36. став 1. тачка 11. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУz 353/2009), чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези са чланом 48.
став 1. и члана 49. став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/10, 55/13 и 27/18 – др. закон), Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018.
године, д о н е л а је

На основу члана 17. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, број: 15/2016), у вези са чланом 22. став 1.
Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Сл. лист АП Војводине“, број: 53/2016), члана 32.
тачка 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, број: 37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела je
Р Е Ш Е Њ Е
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа „Војводинашуме“, Петроварадин, на период од четири године, именујe се за председника:
- Драган Божић, магистар ловног туризма.

5. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-757/2018
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

898.
На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 – ребаланс) и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 5. септембра 2018. године, д о н о с и
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2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине
– националне заједнице, по основу употребе средстава текуће
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, усмериће се Карловачкој
гимназији, Сремски Карловци, а намењено је за надокнаду трошкова авио-превоза до Кине стипендистима, ученицима Карловачке гимназије, ради усавршавања кинеског језика.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Покрајински секретаријат за финансије.
4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-94/2018-56
Нови Сад, 5. септембар 2018. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу
06 Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу
и националне мањине – националне заједнице, Програм 2004
Средње образовање, Програмска активност 1002 Подизање квалитета средњег образовања, функционална класификација 920
Средње образовање, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима
власти, односно 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
у износу од 527.019,00 динара (словима: пет стотина двадесет седам хиљада деветнаест динара и 00/100), а због непланираних
средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2.
овог решења.
Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се
за 527.019,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
Врста буџетске
класификације

899.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16
и 113/17), у вези с чланом 9. ст. 1. и 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), а у складу с чланом 61. став 14. и чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему,
као и на основу и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 5. септембра 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
1. Део средстава, планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину – од
укупно 20.866.424,54 динара (словима: двадесет милиона осамсто
шездесет шест хиљада четири стотине двадесет четири динара и
54/100) – према буџетским класификацијама приказаним у следећој табели:

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Глава

05 00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Програм
Програмска
ност/Пројекат

0101 Унапређење и надзор у области пољопривреде
актив-

Функционална класификација
Извор финансирања

1001 Администарција, управљање и инспекцијски надзор
421 Пољопривреда
01 00 Приходи из буџета

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

Износ
(у динарима)
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Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
421 Стални трошкови

3.000.000,00

4216 Закуп имовине и опреме

3.000.000,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:

3.000.000,00

Раздео

11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу

Глава

11 00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу

Програм
Програмска
ност/Пројекат

0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова
актив-

Функционална класификација
Извор финансирања
Економска класификација

1001 Међурегионална сарадња
411 Општи економски и комерцијални послови
01 00 Приходи из буџета
462 Дотације међународним организацијама

59.731,23

4621 Текуће дотације међународним организацијама

59.731,23

11 01 Буџетски фонд за спровођење мера развојне полтике Аутономне покрајине Војводине

Глава
Програм
Програмска
ност/Пројекат

1505 Регионални развој
актив-

Функционална класификација
Извор финансирања
Економска класификација

1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
411 Општи економски и комерцијални послови
01 00 Приходи из буџета
454 Субвенције приватним предузећима

14.591.155,00

4541 Текуће субвенције приватним предузећима

14.419.600,00

4542 Капиталне субвенције приватним предузећима

171.555,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:

14.650.886,23

Врста буџетске
класификације

Шифра и назив буџетске класификације

Раздео

17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Глава

17 00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Програм
Програмска
ност/Пројекат

Износ
(у динарима)

1505 Регионални развој
актив-

Функционална класификација
Извор финансирања
Економска класификација
Програм
Програмска
ност/Пројекат

5. септембар 2018.

1004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине
560 Заштита животне средина некласификована на другом месту
01 00 Приходи из буџета
463 Трансфери осталим нивоима власти

1.745.122,15

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.745.122,15

1505 Регионални развој
актив-

Функционална класификација
Извор финансирања
Економска класификација

1005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја
474 Вишенаменски раазвојни пројекти
01 00 Приходи из буџета
463 Трансфери осталим нивоима власти

1.470.416,16

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.470.416,16

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:

3.215.538,31

СВЕГА:

20.866.424,54

5. септембар 2018.
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преноси се у текућу буџетску резерву, Раздео 10 – Покрајински
секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства,
Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве.
Годишњи план апропријација, из става 1. ове тачке, смањује се: у
оквиру Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство за укупно 3.000.000,00 динара; у оквиру Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу за укупно 14.650.886,23 динара и у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за укупно 3.215.538,31
динара, а апропријација текуће буџетске резерве у оквиру Покрајинског секретаријата за финансије увећава за 20.866.424,54 динара.
Периодично право потрошње – квота – смањује се односно
увећава у висини и по методологији, те по условима, начину и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период, које утврђује
покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности,
стараће се Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Управа за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

Према намени ловиште се одређује као ОСТАЛО ЛОВИШТЕ.
У односу на надморску висину и конфигурацију терена ловиште се одређује као РАВНИЧАРСКО.
IV
Ловиште „Врбас“ се налази на територији ОПШТИНЕ Врбас и
обухвата део КО Врбас.
V
Граница ловишта: Почетна тачка налази се на мосту канала
ДТД, на аутопуту Е 75 (Суботица – Београд), (Y:7400426,151 и
X:5045830,440 у државном координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона 7) и иде на југ оградом аутопута Е75, до границе КО Врбас и КО Бачко Добро Поље, затим
наставља на југозапад границом између КО Врбас и КО Бачко
Добро Поље, до пруге, тј. до тромеђе КО Врбас, КО Бачко Добро
Поље и КО Куцура. Граница даље наставља на северозапад границом између КО Врбас и КО Куцура, до тромеђе КО Врбас, КО
Куцура и КО Кула, затим наставља на север границом између КО
Врбас и КО Кула, до средине канала ДТД, одакле наставља на
исток средином канала ДТД до почетне тачке.
VI
Укупна површина ловишта „Врбас“износи 3.721,16 ха.

3. Oво решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-1187/2018-2
Нови Сад, 5. септембар 2018. године
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VII
Ловостајем заштићенe и трајно заштићенe врстe дивљачи које
се налазе у ловишту у време установљавања ловишта:

Председник
Покрајинске владе
Игор Мировић,с.р.

900.
На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству
(‚‘Службени 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 и 11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„ВРБАС“
I
Назив ловног подручја: Јужнобачко.
II
Назив ловишта: „ВРБАС“.
III
Ловиште „Врбас“ према начину коришћења, установљава се
као ловиште ОТВОРЕНОГ типа.

а) неловне врсте:
- видра (Lutra lutra),
- хермелин (Mustela erminea),
- степски твор (Mustela eversmanii),
- ласица (Mustela nivalis),
б)крупна дивљач:
- срна (Capreolus capreolus L.),
- дивља свиња (Sus scrofa L.);
ц) ситна дивљач:
1) длакава дивљач:
- шакал (Canis aureus L.),
- лисица (Vulpes vulpes L.),
- дивља мачка (Felis silvestris Schr.),
- куна белица (Martes foina EHR.),
- куна златица (Martes martes L.),
- јазавац (Meles meles L.),
- зец (Lepus europaeus Pall.),
- сиви пух (Glis glis),
- ондатра (Ondatra zibethica L.),
- веверица (Sciurus vulgaris L.),
- ракунолики пас (Nyctereutesprocyonoides),
- нутрија (Myocastorcoypus);
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),
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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

5. септембар 2018.
IX

Карта границе ловишта на геотопографској подлози у размери
1:50.000 ( у прилогу решења.)
X
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-44/2018-07-5
У Новом Саду, 4.09. 2018. Године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.

"Врбас"

µ

5. септембар 2018.
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901.
На основу члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‚‘Службени лист АП Војводине‘‘, бр. 37/2014;
54/2014 – др, одлука, 37/2016 и 29/2017), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (‚‘Службени гласник РС ‚‘, број 99/2009 и 67/2012 – одлука
УС), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи
и ловству (‚‘Службени 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 и
11/2018), Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О УСТАНОВЉАВАЊУ ЛОВИШТА
„КОВИЉАК“
I
У Решењу о установљавању ловишта „Ковиљак“(„Службени
лист АПВ“, бр. 8/2012) тачка IV мења се и гласи:
„IV
Ловиште „Ковиљак“ се налази на територији општине Врбас и
обухвата део КО Змајево, део КО Бачко Добро Поље, КО Савино
Село, КО Косанчић , КО Куцура и КО Равно Село.

Змајево, КО Ченеј и КО Степановићево. Граница даље наставља на
северозапад и запад, границом између КО Змајево и КО Степановићево и између КО Равно Село и КО Степановићево, до тромеђе КО
Равно Село, КО Бачки Петровац и КО Степановићево, затим граница наставља на северозапад границом између КО Равно Село и КО
Бачки Петровац, затим граница наставља између КО Равно Село и
КО Кулпин, до средине канала ДТД затим скреће север средином
канала ДТД у дужини од око 680 метара, до границе КО Равно Село
и КО Деспотово. Граница даље наставља на североисток и север
границом између КО Равно Село и КО Деспотово, и на северзапад
и запад, границом између КО Савино Село и КО Деспотово, до тромеђе КО Савино Село, КО Деспотово и КО Пивнице, даље граница
наставља на север између КО Савино Село и КО Пивнице, затим
на запад и северозапад између КО Косанчић и КО Пивнице, затим
на север између КО Косанчић и КО Лалић, затим на североисток и
југоисток између КО Косанчић и КО Руски Крстур, затим наставља
на југоисток границом између КО Кула и КО Косанчић, даље наставља на североисток између КО Савино Село и КО Кула, затим
на север па на исток између КО Куцура и КО Кула, до тромеђе КО
Куцура, КО Кула и КО Врбас, даље граница наставља на југоисток
између КО Куцура и КО Врбас, затим на исток између КО Бачко
Добро Поље и КО Врбас, до почетне тачке на огради ауто-пута Е-75.
Tачка VI мења се и гласи:
„VI
Укупна површина ловишта „Ковиљак“ износи 25.177,61 ха.“
Tачка IX мења се и гласи:
„IX
Карта границе ловишта “Ковиљак” на геотопографској подлози у размери 1:50.000 (у прилогу решења).“

Тачка V мења се и гласи:
„V
Граница ловишта: Почетна тачка налази се на огради ауто-пута Е
75 (Суботица – Београд) (Y:7400364,955 и X:5044895,673 у државном
координатном систему Р.Србије, Гаус-Кригерова пројекција – зона
7 ) и иде на југ оградом ауто – пута Е 75, до границе КО Змајево и
КО Камендин, затим граница скреће на југозапад, границом између
КО Змајево и КО Камендин и КО Змајево и КО Ченеј, до тромеђе КО
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II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’.
Број: 104-324-300/2012-05-3
У Новом Саду, 4.09.2018. године

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић, с.р.
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"Ковиљак"
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OGLASNI DEO
902.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима конкурса.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други
пропис и 37/2016) и члана 21., члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018.
годину („Сл. лист АП Војводине“, број 57/2017, 17/2018-ребаланс и
29/2018-ребаланс), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:

III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају
удружења грађана регистрована у Републици Србији са седиштем на територији АП Војводине.

КОНКУРС
ЗА ПОДРШКУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИ ДОПРИНОСЕ САРАДЊИ
ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА

2) Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним
пројектом као носиоци предлога пројекта.

I

4) Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат),
у оквиру својих надлежности, одобрене Програмске структуре за
2018. годину и Финансијског плана за 2018. годину, суфинансираће реализацију пројекaта организација цивилног друштва који
доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.
Циљ конкурса: сарадња јавног и цивилног сектора и активно
укључивање цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа.
Мере и активности, које се спроводе у оквиру пројекта морају
се реализовати на територији АП Војводине, а требале би да
допринесу:
- подстицању дијалога и дебата о процесу стратешког развоја ЈЛС (организација јавних расправа, научних скупова, панел дискусија, фокус група, везаних за теме које се
тичу локалног економског развоја на територији ЈЛС);
- подстицање повезивања људи са територије ЈЛС ради
размене мишљења о актуелним темама и дефинисању
заједничких приоритета са циљем покретања иницијатива везаних за локални економски развој.
II
Средства опредељена за овај конкурс износе 2.000.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), у оквиру Програма 0608 систем локалне самоуправе, Програмска активност
06081002 Подршка уређењу система локалне самоуправе, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансираће до 85 % од
укупне вредности пројекта тј. подносилац мора обезбедити сопствено учешће од минималмно 15% вредности пројекта. Највиши
износ средстава која могу бити одобрена од стране Секретаријата
по појединачном пројекту је 300.000,00 динара. Преостали износ
средстава мора обезбедити подносилац пројекта из сопствених
извора, средстава партнера или из других извора.

3) Пријаве на конкурс морају бити предате на пријавним конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.

5) Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се
у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
6) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ КОНКУРС
за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који
доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора„.
7) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе.
8) Рок за предају предлога пројекта је 21. септембар 2018. године, до 12,00 часова – благовременим ће се сматрати само пријаве
које буду предате (поштом или на писарници) до истакнутог рока
за предају предлога пројеката.
9) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа.
10) Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели
бесповратних средстава. На Одлуку се не може уложити жалба,
нити друга правна средства.
11) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .
12) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава донети Решење о додели бесповратних средстава.
13) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу
бесповратних средстава са Секретаријатом.
За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021/487-4071,
радним даном од 9 до 15 часова.
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IV УСЛОВИ КОНКУРСА

На основу члана 3. став 1. Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање
стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени
лист АП Војводине“, број: 39/18) и члана 5. Правилника о условима за
доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће
или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење
услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине
(„Службени лист АП Војводине“, број: 41/18), а у вези с Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2018. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 - ребаланс), Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ
ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ИЛИ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину
стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима
се роди треће или четврто дете (у даљем тексту: учесници Конкурса)
са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Под стамбеним јединицама из претходног става сматрају се непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и
општина, као и у селима изван градских и општинских седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у катастар непокретности.
Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе
63.000.000,00 динара.
II ЦИЉЕВИ КОНКУРСА
Циљеви Конкурса усмерени су на:
- подстицање рађања и афирмацију пронаталитетне политике,
- ублажавање и заустављање негативних демографских
трендова и
- иницирање процеса побољшања демографске структуре
у општинским, градским и руралним срединама као предуслова за покретање привредних активности.
Циљеви Конкурса, намена средстава, услови за учешће на Конкурсу, поступак за доделу бесповратних средстава породицама у
којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања, обавезна документација,
критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корисницима средстава и друга питања од значаја за реализацију овог Конкурса дефинисани су Правилником о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете
за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања
на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП
Војводине“, број: 41/2018), у даљем тексту: Правилник.
III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са
децом, као и једнородитељске породице (у даљем тексту: породица)
у којима се почев од 01.01.2018. године роди треће или четврто дете.

Учесници конкурса могу бити родитељи у породицама који у
тренутку расписивања конкурса испуњавају следеће услове:
1. да је мајка у породици, на дан 01.01.2018. године па до
дана расписивања конкурса, родила дете трећег или четвртог реда рођења, у смислу члана 7. став 2. Правилника;
2. да је најмање један од родитеља држављанин Републике
Србије и да на територији Аутономне покрајине Војводине до дана расписивања конкурса има најмање пет година непрекидно пријављено пребивалиште;
3. да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да
имају статус самохраног родитеља;
4. да се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да њихова деца претходног реда рођења нису
смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата
на усвојење и да нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, у складу са законом;
5. да нису корисници новчане социјалне помоћи;
6. да је најмање један од родитеља запослен;
7. да су родитељи трећег, односно, четвртог детета власници или сувласници некретнине или да живе у заједничком домаћинству са власником или сувласником некретнине најмање три године непрекидно до дана расписивања конкурса, уколико аплицирају за доградњу, адаптацију или реконструкцију некретнине;
8. да учесници конкурса или њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који са учесницима
конкурса живе у заједничком домаћинству нису купили
или отуђили одговарајућу некретнину у претходних пет
година до дана расписивања конкурса, у смислу члана 2.
Правилника.
Члановима заједничког домаћинства учесника конкурса сматраће се сродници у правој линији без обзира на степен сродства
који живе заједно са учесницима конкурса најмање три године
непрекидно до дана расписивања конкурса.
Услови из става 1. морају бити кумулативно испуњени.
Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом и за једну намену и то:
1. за куповину некретнине,
2. за доградњу, адаптацију или реконструкцију постојеће
некретнине.
Висина тражених средстава не може бити већа од 1.200.000,00
динара.
Износ додељених средстава може бити мањи од траженог.
V OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесници Конкурса су дужни да доставе следећу документацију:
1. попуњен и потписан образац пријаве на конкурс (преузима се на веб-сајту Секретаријата);
2. фотокопије личних карата за све пунолетне чланове
заједничког домаћинства (уколико се ради о чипованој
исправи, неопходно је да иста буде очитана), а за малолетне чланове заједничког домаћинства- потврде о пребивалишту за децу;
3. уверење о држављанству Републике Србије за једног од
учесника конкурса (не старије од шест месеци);
4. уверења о пребивалишту за учеснике конкурса у претходних пет година до дана расписивања конкурса;
5. изводе из матичне књиге рођених за сву децу, односно, за
све чланове заједничког домаћинства учесника конкурса
у случају подношења пријаве на конкурс за средства намењена за доградњу, адаптацију или реконструкцију (не
старији од месец дана);
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6. доказ о брачној или ванбрачној заједници – извод из матичне књиге венчаних или изјаву оверену код јавног бележника
о постојању ванбрачне заједнице (не старији од месец дана);
7. доказ о статусу једнородитељске породице- извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, решење инвалидске комисије или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварено право на пензију (не
старији од месец дана);
8. уверење надлежног органа старатељства о чињеници да
се непосредно брину о новорођеном трећем или четвртом детету, да деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, односно, да ни отац ни мајка нису лишени родитељског права у односу на децу претходног реда рођења
(не старији од месец дана);
9. уверење Центра за социјални рад да учесници конкурса
нису корисници новчане социјалне помоћи (не старији
од месец дана);
10. оверену фотокопију дипломе или уверења о положеним
разредима-испитима као доказ о стеченом образовању;
11. доказ о запослењу и дужини стажа осигурања за учеснике конкурса (листинг издат од стране Фонда за пензијско
и инвалидско осигурање);
12. доказ о приходима оствареним у три месеца који претходе месецу расписивања конкурса за сваког од учесника
конкурса (потврда послодавца);
13. потврду из Министарства финансија Републике Србије
- Пореске управе да учесници конкурса и њихови сродници у правој линији без обзира на степен сродства који
са учесницима конкурса живе у заједничком домаћинству нису купили или отуђили одговарајућу некретнину
у претходних пет година до дана расписивања конкурса;
14. изјаву учесника конкурса и њихових сродника у правој линији без обзира на степен сродства који живе у заједничком домаћинству са учесницима конкурса, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да не поседују одговарајућу некретнину на територији Републике Србије, оверену код јавног бележника, односно, надлежног суда;
15. препис листа непокретности, издат од стране Републичког
геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за
учеснике конкурса и њихове сроднике у правој линији без
обзира на степен сродства који живе у заједничком домаћинству са учесницима конкурса, за некретнину у којој живе;
16. препис листа непокретности, издат од стране Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за непокретност коју учесници конкурса предлажу за куповину, односно, за непокретност која је предмет доградње, адаптације или реконструкције;
17. предуговор о купопродаји некретнине, оверен код јавног
бележника;
18. оверени предуговор са правним лицем овлашћеним за
пројектовање и грађевинске радове којим се дефинишу грађевински радови, износ предрачуна и рок за извршење грађевинских радова, у смислу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 81/2009- испр, 64/2010- одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука
УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
19. решење надлежног општинског-градског органа о дозволи за доградњу, адаптацију или реконструкцију (решење
о одобрењу извођења радова).
Уколико учесници конкурса обезбеђују средства за куповину,
доградњу, адаптацију или реконструкцију стана или куће путем
банкарског кредита, дужни су да Комисији из члана 12. Правилника доставе и закључен уговор о кредиту са банком.
Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс мора
бити у оригиналу осим фотокопије личне карте и оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотокопије уверења о положеним разредима-испитима.
Документација поднета на Конкурс се не враћа.
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Комисија из члана 12. Правилника задржава право да од учесника конкурса, према потреби, затражи и додатну документацију
или информације.
VI ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова (у даљем тексту: Секретаријат), Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично, на горе наведену адресу са
назнаком:
‚‘КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА
ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО
ДЕТЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ“
2. Неће се узимати у разматрање неблаговремене, непотпуне,
неправилно попуњене и неразумљиве пријаве, као и пријаве које
нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису
предмет Конкурса.
3. Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто
дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова
становања на територији АП Војводине.
4. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс мора
бити у оригиналу осим фотокопије личне карте и оверене фотокопије дипломе о стеченом образовању, односно, оверене фотокопије уверења о положеним разредима-испитима.
Секретаријат не враћа запримљену документацију већ се она
чува у архиви. Секретаријат није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила већ ће
контактирати само лица која су ушла у ужи избор, односно, која
су се нашла на предлозима ранг-листа учесника Конкурса за доделу бесповратних средстава.
5. Предлози ранг-листа учесника Конкурса за доделу
бесповратних средстава сачињавају се након бодовања извршеног према критеријумима из члана 14. Правилника.
6. Покрајински секретар доноси одлуку о додели бесповратних
средстава у року од 15 дана од дана добијања предлога ранг-листа
за доделу бесповратних средстава, сачињених и достављених од
стране Комисије.
7. Након донете одлуке о додели бесповратних средстава,
учесницима конкурса упућује се позив да потпишу уговор са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију
и равноправност полова.
VII РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс, са осталом потребном документацијом,
подноси се у року од 45 дана од дана објављивања у дневном
листу „Дневник“.
Пријава на Конкурс се преузима са веб-сајта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, а све додатне информације могу се добити у Покрајинском
секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на телефон 021/452-339, 021/452-317 и 021/487-4243.
Број: 139-401-5872/2018-03
Датум: 31.08.2018. године

Покрајински секретар
Предраг Вулетић,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

904.
На основу чланова 134. став 1. тачка 2., 135. став 1. тачка 1 и
136. став 1. и 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, 10/16), у вези
са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у
АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 5/17, 23/17 и 25/17),
те чланова 24. и 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број 57/17,
17/18 и 29/18 - ребаланси), Покрајински секретаријат за спорт и
омладину расписује
КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
СА ЦИЉЕМ АФИРМАЦИЈЕ
ЖЕНА У СПОРТУ
1. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПОДНОСИОЦА И ПРЕДМЕТА
КОНКУРСА
Подносиоци предлога програма по овом конкурсу могу бити
спортске организације и спортски савези, регистровани у складу
са Законом о спорту.
Подносиоци предлога програма посебно треба да испуњавању
следеће услове да би се њихови пројекти разматрали:
- да буду уписани у одговарајући регистар у складу са Законом,
- да су из гране спорта која је од посебног значаја за Републику Србију,
- да имају седиште у АП Војводини,
- да су директно одговорни за реализацију програма,
- да су претходно обављали делатност у области спорта
најмање годину дана,
- да су са успехом реализовали претходно одобрене програме,
- да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом о спорту,
- да располажу капацитетима за реализацију програма.
Поред доказа о испуњавању општих услова потребно је доставити и:
- копију уговора и дипломе о ангажовању кандидаткиње
за коју подносе захтев,
- доказ о важећој лиценци кандидаткиња,
- предрачун за набавку опреме/реквизита која је предмет
захтева.
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- Усавршавање спортских стручњакиња и стручњакиња у
спорту и
- Набавку такмичарске опреме и спортских реквизита за
спортисткиње.
Укупан износ средстава за распоређивање по овом конкурсу,
износи 4.000.000,00 (четири милиона) динара.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ПО
КОНКУРСУ
Пријаве на конкурс подносе се почев од дана објављивања Oбавештења о расписивању овог Конкурса у дневном листу „Дневник“ до 10. октобра 2018. године.
Пријаве на конкурс испуњавају се искључиво на обрасцу
који је објављен на Интернет страници Секретаријата: www.sio.
vojvodina.gov.rs и достављају се заједно са ЦД-ом (који треба да
садржи скениране све документе који се достављају уз захтев) у
коверти са назнаком „Пријава за Конкурс за финансирање пројеката за афирмацију жена у спорту“, препорученом поштом на
адресу: Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, или непосредно на писарници покрајинских органа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

905.
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 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 закључења
уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
(„Службени гласник РС“, број 80/10 и 11/2018) – 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:

По својој садржини пројекти треба да доприносе унапређењу
положаја жена као спортисткиња, спортских стручњакиња и
стручњакиња у спорту у АП Војводини, а односе се на:
1

Ловиште “Ковиљак”

Површине 25.177,61 ха

Општина Врбас

2

Ловиште “Врбас”

Површине 3.721,16 ха

Општина Врбас

3

Ловиште “Јегричка”

Површине 2.056,23 ха

Општина Врбас

4

Ловиште “Виногради”

Површине 6.531,95 ха

Општина Врбас

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.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Начин подношења пријаве на оглас:
Пријава на оглас се подноси на обрасцу који се може преузети
у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, II спрат канцеларија 4, Бул. Михајла Пупина 25, Нови
Сад 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
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и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком ‘’за
давање права за газдовањем ловиштем–не отварати’’. Додатне
информације могу се добити на телефон 021/4881851.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ПОСЕБНИ ДЕО

Редни број
901.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
890.
891.

892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.

899.

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта – Narodnog
kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину;
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта –
Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018.
годину;
Решење о престанку дужности директора Завода за
јавно здравље Сомбор;
Решење о именовању вршиоца дужности директора
Завода за јавно здравље Сомбор;
Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома
ученика средњих школа у Суботици;
Решење о именовању члана Управног одбора Дома
ученика средњих школа у Суботици;
Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице, број: 401-94/2018-56;
Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 4011187/2018-2;

Решење о установљавању ловишта „Врбас“;

Страна

Решење о Изменама Решења о установљавању ловишта „Ковиљак“;

2053

ОГЛАСНИ ДЕО
2047

2047
2047
2047
2048
2048

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ
РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
902.

2048

2049

Конкурс за подршку организацијама цивилног
друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног
и цивилног сектора;

2055

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
903.

2048

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине
Војводине;

2056

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ
904.

Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту;

2058

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
2049

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
900.

Предмет

905.

Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима.

2051

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.rs
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