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OPШTI DEO
777.
На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/10 и 95/2018 - др. закон), чл. 11. и 23.
став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/21 и 7/22-ребаланс), a у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
(„Службени лист АП Војводине”, брoj 54/21) и Правилником о
спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) доноси:
ПРАВИЛНИК
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

на конкурсу и документација која се подноси уз пријаву, поступак
с неблаговременим и некомплетним пријавама, разматрање пријава и одлучивање о додели средстава, критеријуми и бодовање за
доделу средства, уговор о реализацији активности, реализација
уговорених обавеза, плаћање радова, праћење реализације уговора, завршне одредбе и друга питања значајна за реализацију тачке
III Програма коришћења средстава из Буџетског фонда за развој
ловства Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, који је саставни део Покрајинске скупштинске одлуке о програму коришћења
средстава из Буџетског фонда за развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2022. години (,,Службени лист АПВ”, број 54/21).
Програм из става 1. овог члана донела је Скупштина Аутономне
покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат),
задужен је за његову реализацију.
Намене за које се могу користити подстицајна средства
Члан 2.

Опште одредбе
Члан 1.
Правилником за доделу подстицајних средстава путем конкурса
за суфинансирање активности „Израде и реализације програма и
пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине и друге намене
у складу са Законом“ (у даљем тексту: Правилник) прописују се
намене, висина и начин доделе средстава, право и услови учешћа

Прихватљиви трошкови за реализацију активности - Израда
и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији
АП Војводине (Глава II тачка 1a. Програма) - суфинансирање изградње ловно - техничких објеката и финансирање израде и реализације програма и пројеката развоја ловства и унапређивања
стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП
Војводине , дати су у табели број 1.

Табела 1.
Врста прихватљивих трошкова
Набавка одраслих јединки живе дивљачи - фазана (Phasianus colchicus) за потребе уношења у ловишта
Трошкови набавке и транспорта дивљачи до ловишта
Набавка живе дивљачи - пољске јаребице (Perdix perdix) за потребе уношења у ловишта
Трошкови набавке и транспорта дивљачи до ловишта
Изградња и реконструкција ловно техничких објеката и набавка живе дивљачи у ловиштима посебне намене
Чишћење и припрема терена
Постављање стубова, жице, израда темеља и сл.
Набавка, стубова, дрвета, жице и другог материјала у складу са пројектом
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Услуге рада на изградњи ловно техничких објеката, осим примања стално запослених радника
Опрема објекта (хранилишта, појилишта, хватаљке и др.)
Трошкови набавке и транспорта дивљачи до ловишта
Трошкови набавка и монтаже пратеће опреме за бунаре и појилишта за дивљач
Средства која се додељују не могу се користити за:
1) измирење пореза на додату вредност за јавна предузећа;
2) трошкове банкарске провизије, трошкове јемства и сличне трошкове или накнаде;
3) трошкове бруто зарада запослених;
4) трошкове пројектовања;
5) трошкове геодетских снимања и обележавања ;
6) трошкове набавке алата и механизације;
7) накнадне и непредвиђене трошкове радова.

Услови за учешће на конкурсу
Члан 5.
Услов за учешће на конкурсу је да подносилац пријаве не сме
имати неиспуњених уговорноих обавеза према Покрајинском
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство из
претходних година, и то :
– за средства из тачаке 1.) - корисници ловишта са седиштем на територији АП Војводине.

Висина и начин доделе средстава

Документација која се подноси уз пријаву

Члан 3.

Члан 6.

Друге намене у складу са Законом о дивљачи и ловству (Глава II тачка 1. Програма), у укупном износу до 40.000.000,00динара за:

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1а. - СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ (Phasianus
colchicus) ЗА ПОТРЕБЕ УНОШЕЊА У ЛОВИШТА

Израда и реализација програма и пројеката изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објекaта и набавке живе
дивљачи на територији АП Војводине, у износу до 40.000.000,00
динара и то за:

1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се
односи на план набавке и уношења фазанске дивљачи у
ловиште за ловну 2022/2023 годину;
4. фотокопије уговора о раду за стручну и ловочуварску
службу;

1a - суфинансирање набавке одраслих јединки живе дивљачи –
фазана до 90%, у износу до 12.000.000,00 динара, и то за:
– набавку одраслих јединки живе дивљачи - фазана
(Phasianus colchicus) за потребе уношења у ловишта, у
периоду октобар – децембар, до 300.000,00 динара по ловишту, а у складу са прихваћеним пројектом;
1б - финансирање набавке живе дивљачи до 100 % у износу до
6.000.000,00 динара, и то за:
– набавку живе дивљачи пољске јаребице (Perdix perdix) за
потребе уношења у ловишта, при чему приликом сваке
испоруке у одређено ловиште број испоручених јединки
у јату не сме да буде мањи од 30 јединки, а у складу са
прихваћеним пројектом;
1в - суфинансирање изградње и реконструкције ловно - техничких објеката и набавке живе дивљачи у ловиштима посебне
намене до 90%, у износу до 22.000.000,00 динара, и то за:
– изградњу и реконструкцију ограде и набавке живе
дивљачи у ловиштима посебне намене, до укупног износа од 16.000.000,00 динара, а у складу са прихваћеним
пројектом,
– наставак изградње нових узгајалишта аутохтоне дивљачи раније прихваћених пројеката у ловиштима посебне
намене, до укупног износа од 5.000.000,00 динара, а у
складу са прихваћеним пројектом,
– изградња и реконструкција бунара и појилишта за
дивљач у посебно водно угроженим ловиштима посебне намене, до укупног износа од 1.000.000,00 динара, а у
складу са прихваћеним пројектом.
Корисници средстава
Члан 4.
Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта
и ловних ревира, са територије АП Војводине.
Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако
је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са Законом
о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Законом о
рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019).

Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 2. и 3. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
– доказ подносиоца пријаве о извршеној набавци фазанске
дивљачи у ловној 2021/2022 години, која мора да садржи
податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у ловној 2021/2022 години, коју издаје и води Управа за ветерину, рачун добављача, фотокопија извода банке о плаћању
рачуна, количина која је набављена, старосна структура,
вредност, при чему је потребно навести ког датума је извршен прихват одређеног броја фазанске дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
– изјава законског заступника подносиоца пријаве о планираној набавци фазанске дивљачи, која мора да садржи
податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у
ловној 2022/2023 години, коју издаје и води Управа за ветерину, количини која се набавља, старосној структури,
вредности, предрачуну по коме су набавља дивљач, при
чему је потребно навести ког датума је планиран прихват
одређеног броја фазанске дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
– за набавку фазанске дивљачи за потребе уношења у ловишта – п насељавања фазана са описом станишних услова, стручних капацитета, технике прихватања, испуштања, допунске исхране и мониторинга, израђеног
од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе
Србије – врста 1 или 2);
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1б. - ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ пољске јаребице
(Perdix perdix) ЗА ПОТРЕБЕ УНОШЕЊА У ЛОВИШТА
1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопије уговора о раду за стручну и ловочуварску
службу;
Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкком 2. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
- за набавку пољске јаребице (Perdix perdix) за потребе
уношења у ловишта – пројекат насељавања пољске јаребице са описом станишних услова, стручних капацитета, технике прихватања, испуштања, допунске исхране
и мониторинга пољске јаребице, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1);
- изјава законског заступника подносиоца пријаве о планираној набавци дивљачи, која мора да садржи податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у ловној 2022/2023 години, коју издаје и води Управа за ветерину, количини која се набавља, старосној структури,
вредности, предрачуну по коме су набавља дивљач, при
чему је потребно навести ког датума је планиран прихват
одређеног броја дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1в. - СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ ОГРАДА ЛОВИШТА, ИЗГРАДЊЕ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БУНАРА И ПОЈИЛИШТА ЗА
ДИВЉАЧ У ПОСЕБНО ВОДНО УГРОЖЕНИМ ЛОВИШТИМА, ЗАВРШЕТАКА ПРИХВАЋЕНИХ, РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТИХ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ УЗГАЈАЛИШТА ДИВЉАЧИ
И НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ У ЛОВИШТИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се
односи на план уређивања и одржавања ловишта и набавку живе дивљачи
Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 2. и 3. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
- за изградњу и реконструкцију постојећих и нових
ограда ловишта, изградњу или реконструкција бунара и појилишта за дивљач у посебно водно угроже-
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ним ловиштима, завршетак прихваћених, раније започетих пројеката изградње узгајалишта дивљачи и набавку живе дивљачи у ловиштима посебне намене –
Предрачун за набавку живе дивљачи, скицу изградње
или реконструкције ловно техничких објеката (ограда ловишта, бунар са појилиштем за дивљач, узгајалишта дивљачи) са предмером и предрачуном и исказаним трошковима материјала и рада без ПДВ-а (са
назначеном гпс локацијом), и овером од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста
1).
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 7.
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од
дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне документацију, пријава ће бити одбачена као
непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је тражена позивом из става 1. овог
члана.
Комисија ће одбацити :
• неблаговремене пријаве,
• недозвољене пријаве,
• пријаве поднете од стране неовлашћеног лица
Одлучивање о додели средстава
Члан 8.
Комисија разматра поднете пријаве и доноси записник са бодовном листом.
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу
с критеријумима дефинисаних у Конкурсу и Правилнику и
формира бодовну листу на основу које се додељују бесповратна средства, а све до утрошка средстава опредељених Конкурсом.
У записник се уноси:
– укупан број поднетих пријава са приказом тражених
средстава,
– прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа,
– неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.
Истовремено са записником Комисија доноси и Предлог одлуке о додели средстава.
Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена
средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима
средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу предлога Комисије.
Одлука се објављује на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Критеријуми за оцену поднетих пријава
Члан 9.
Све пристигле пријаве Комисија ће бодовати према следећим критеријумима за оцену пријава:
Критеријум

Начин бодовања

Број бодова

Максималан број бодова - тачка 1а) - набавка одраслих јединки фазанске дивљачи

345

Максималан број бодова - тачка 1б) - набавка пољске јаребице

270

Максималан број бодова - тачка 1в) - изградња и реконструкција постојећих и нових
ограда ловишта, изградње или реконструкције бунара и појилишта за дивљач у посебно водно угроженим ловиштима, завршетака прихваћених, раније започетих пројеката
изградње узгајалишта дивљачи и набавке живе дивљачи у ловиштима посебне намене

70
10

Висина сопственог учешћа у % - (тачке 1а )

Број запослених (стручна лица и ловочувари -(тачке 1а и 1б)

Површина ловишта (површина у ха), - Тачке 1а и 1б)

Бројно стање високе дивљачи за ловну 2021/2022 годину из ловне основе за ловиште
за које се подноси пријава (број јединки – јеленска дивљач, срнећа дивљач и дивља
свиња ), (Тачке 1а и 1б)

Годишњи план одстрела високе дивљачи за ловну 2021/2022 годину (ловна основа) за
ловиште за које се подноси пријава (број јединки – јеленска дивљач, срнећа дивљач и
дивља свиња), (Тачке 1а и 1б)

0

10,1 - 12

5

12,1 - 14

10

14,1 - 16

15

16,1 - 18

20

18,1- 20

25

> 20,1

30

0

0

1

20

2

25

>2

30

до 5.000

5

до 10.000

10

до 15.000

15

до 20.000

20

до 30.000

30

до 40.000

40

преко 40.000

50

преко 2.000

60

од 1.400 до 1.999

55

од 1.000 до 1.399

45

од 900 до 999

35

од 700 до 899

25

од 600 до 699

15

од 300 до 499

10

од 100 до 299

5

до 100

0

до 30 јединки

0

од 30 до 89 јединки

5

од 90 до 149 јединки

10

од 150 до 199 јединки

15

од 200 до 249 јединки

20

од 250 до 299 јединки

25

од 300 до 349 јединки

30

од 350 до 399 јединки

35

од 400 до 449 јединки

40

од 450 до 499 јединки

45

Преко 500 јединки

50

15. јун 2022.
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Критеријум

Старост фазана који су предмет набавке (недеља), (тачка 1 а)
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Начин бодовања

Број бодова

Одрасле јединке

25

8-10 недеља

10

6-8 недеља

5

три и више

30

два

20

један

5

Запослено на неодређено
време код корисника
ловишта

20

Запослено по уговору
са предузећем
регистрованим за
пружање услуга у ловству

10

Ближе локације, подручје
АПВ

20

Остале локације

5

реконструкција
постојећих ограда

5

подизање нових ограда

10

реконструкција
постојећих узгајалишта

5

подизање нових
узгајалишта

10

до 10

5

од 10 до 20

10

преко 20

20

ниска/средња/висока

5/15/30

Број запослених ловочувара за ловиште за које се подноси пријава - (Тачке 1а и 1б)

Стручно лице – (Тачка 1а)

Производна локација регистрованог објекта за држање, узгој и промет животиња
у ловној 2021/2022 години , из које се планира набавка фазанске дивљачи или пољске
јаребице (тачка 1а и 1б)
Реконструкција или подизање нових ограда ловишта посебне намене (тачка 1.в)

Реконструкција постојећих или изградња нових узгајалишта за аутохтону дивљач у
ловиштима посебне намене (тачка 1.в)

Број запослених стручних лица и ловочувара у ловиштима посебне намене (тачка 1.в)

Оцена оправданости инвестиције на основу достављених пројеката (тачке 1а, 1б и 1в)
У случају недостатка средстава, а код једнаког броја бодова, предност при додели
средстава има корисник ловишта са већом површином ловишта (тачка 1а – набавка фазанске дивљачи)
У случају недостатка средстава, а код једнаког броја бодова, предност при додели
средстава има корисник који је у ловној 2021/2022 години извршио набавку већег броја
јединки фазанске дивљачи (тачка 1а– набавка фазанске дивљачи)

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна
средства.
Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потуности прихваћене
Члан 10.
На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или
нису у потпуности прихваћене.
Право жалбе
Члан 11.
Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на
основу одлуке која је објављена на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата.
Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од
достављања појединачног решења, односно најкасније у року од
30 дана од објављивања Одлуке на интернет страни покрајинског
секретаријата за лица за које лична достава није успела.

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране неовлашћеног лица, да је
усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану.
О жалби се одлучује решењем.
Oдлука
Члан 12.
Одлуку доноси Покрајински секретар на основу предлога Комисије.
На основу донетих решења по основу евентуалних жалби,
одустанака од пријава или раскида закључених уговора, Покрајински секретар доноси Олдуку о измени Одлуке из става 1.
овог члана и иста се објављује на званичној интернет страни
Покрајинског секретаријата

Страна 846 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Уговор о додели средстава

15. јун 2022.

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје не отуђи нити
даје другом лицу на употребу најмање пет година од дана
исплате подстицаја;

Члан 13.
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава Секретар у име Покрајинског секретаријата закључује уговор о додели средстава са корисником, којим се регулишу права и обавезе
уговорних страна.

Праћење извршавања уговора
Члан 15.

Корисник средстава је у обавези да ‒ приликом потписивања
уговора о коришћењу средстава са Покрајинским секретаријатом
‒ достави меницу с меничном изјавом, a за правна лица регистровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за
потрошна средства.

Контролу реализације уговорених обавеза спроводи Сектор
ловства и аквакултуре и Сектор шумарско ловне инспекције, путем извештаја и службене белешке шумарско ловне инспекције
са терена.

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Члан 14.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
листу АП Војводине”.

Обавезе коринисника средстава ће бити регулисане уговором и
Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:
1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет
инвестиције за коју је остварио подстицаје користи у
складу с предвиђеном наменом;

Завршна одредба

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-401-6106/2022-07-2
У Новом Саду, 13.06.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
с.р. Чедомир Божић

ПОСЕБНИ ДЕО
778.

779.

На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/2017 - др. закон, 95/18 др. закон, 86/19- др. закон, 157/20- др. закон и 123/21- др. закон),
члана 26. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској
управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/2014, 54/2014 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници
одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/2017- др. закон, 95/18-др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- др.
закон), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, бр. 37/2014,
54/2014 – други пропис, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I

Виктор Пал, дипломирани историчар, поставља се за вршиоца
дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, на период од три месеца.

Мр Ђенђи Селеши, вршиоцу дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, престаје рад на положају, због протека времена на
који је постављена.

II

II

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

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

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-32/2022-4
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

127 Број: 02-63/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

15. јун 2022.
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780.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14,
54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с
чланом 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/2017- др. закон, 95/18-др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- др. закон), чл. 35. и
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади
(„Службени лист АП Војводине”, број: 37/14), Покрајинска влада,
на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Мр Ђенђи Селеши, поставља се за вршиоца дужности помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, на период од три месеца.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

56. ст. 1, 4. и 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/2017- др. закон, 95/18-др.
закон, 86/19- др. закон, 157/20- др. закон и 123/21- др. закон), као
и с чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Немања Ивановић, поставља се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне
средине, на период од три месеца, почев од 22. јуна 2022. године.
Лицу из става 1. диспозитива овог решења мирују права и обавезе из радног односа на радном месту на које је био распоређен
пре постављења.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 021-22/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-64/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

781.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом 51. став
1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе самоуправе („Службени гласник РС“,
брoj: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17- др. закон, 95/18- др. закон,
86/19- др. закон, 157/20- др. закон и 123/21- др. закон), као и с чл.
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

783.
На основу члана 12. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког
завода Војводине („Службени лист АПВ”, број: 14/03), као и чл.
35. и 36. став 6. Покрајинскe скупштинскe одлукe о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Педагошког завода Војводине за 2022. годину, које је усвојио Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 8. јуна 2022. године.

РЕШЕЊЕ

II

I
Немањи Ивановићу, вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, 21. јуна
2022. године, престаје рад на положају, због протека времена на
које је постављен.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-37/2022/2
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

784.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 021-21/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

782.
На основу члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 –
друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), а у вези с чланом

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15.
јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Измене Програма рада Педагошког завода
Војводине за 2022. годину, које је донео Управни одбор Педагошког завода Војводине, на седници одржаној 8. јуна 2022. године.
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II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-61/2022/2
Нови Сад, 15. јун 2022. године

15. јун 2022.

На основу члана 19. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, брoj: 54/21
и 7/22), као и чл. 35 и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

785.
На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”,
број: 37/14), а у вези с чланом 13. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о оснивању Културног центра Војводине „Милош Црњански” („Службени лист АПВ”, број: 10/03, 8/06 и 54/18), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Института за
низијско шумарство и животну средину XII број: 116-1 oд 17. маја
2022. године, којом се добит остварена у 2021. години распоређује
за повећање капитала, а расположива ликвидна средства за финансирање инвестиција.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Р Е Ш Е Њ Е
I

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Даје се сагласност на Годишњи обрачун Културног центра
Војводине „Милош Црњански” за 2021. годину, који је усвојио
Управни одбор Културног центра Војводине „Милош Црњански”,
на 12. седници, одржаној 22. фебруара 2022. године.

127 Број: 40-12/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 451-19/2022-32
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

788.
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

786.
На основу члана 15. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
(„Службени лист АПВ”, број: 10/02 и 1/12) и чл. 35. и 36. став 6.
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину
„Вера Радивојевић“ Бела Црква, који је донео вршилац дужности директора Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела
Црква, 20. маја 2022. године.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана
Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2022. годину, којe је усвојио Управни одбор Покрајинског завода за спорт
и медицину спорта, на 57. седници одржаној 7. јуна 2022. године.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-368/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 402-16/2022/3
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

789.
На основу члана 10. став 2. тачка 9. Покрајинске скупштинске
одлуке о јавном предузећу „Војводинашуме“ („Службени лист
АПВ“, број: 53/16), члана 32. тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени
лист АПВ“, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној
15. јуна 2022. године, донела је

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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РЕШЕЊЕ

II

I

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

Даје се сагласност на Ценовник дрвних сортимената и осталог
дрвета за огрев број: 1990/XXI-2 од 1. јуна 2022. године, коју је
донео Надзорни одбор ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, на
седници одржаној 1. јуна 2022. године.
II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-370/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

792.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 322-242/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

На основу чл. 113. став 4. и чл. 118. став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

790.
На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда), члана 32. став 1. тачка 9. и
чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези са чланом 56.
став 1. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

I
Др Дејан Грујић, доктор медицине, специјалиста клиничке
биохемије, разрешава се дужности вршиоца дужности директорa
Дома здравља Нови Кнежевац на коју је именован Решењем Покрајинске владе, 127 Број: 022-328/2021 од 19.05.2021. године, на
лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

I
Јасмини Швоња, професорки физике из Новог Сада, п р е с т а
ј е дужност директорке Дома ученика средњих школа „Бранково
коло“ Нови Сад, због истека мандата.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-42 1/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-357/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

793.
На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

791.

I

На основу члана 36. став 1. тачка 12. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”,
број: 99/09, Одлука Уставног суда РС – 67/2012), члана 32. став 1.
тачка 9. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези с чланом 54. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени
гласник РС”, број: 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

I
Јасмина Швоња, професорка физике из Новог Сада, и м е н у ј е
се за директорку Дома ученика средњих школа „Бранково коло“
Нови Сад, на период од четири године.

Др Ивана Наумов, докторка медицине, спец. интерне медицине, именује се за вршиоца дужности директорке Дома здравља
Нови Кнежевац.
II

127 Број: 022-422/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић
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15. јун 2022.

794.

II

На основу члана 113. став 4. и 118. став 1. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска
влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-417/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
Др Здравку Ждрале, доктору медицине, спец. интерне медицине, престаје дужност вршиоца дужности директора Дома здравља
„Др Бошко Вребалов″ Зрењанин, због истека мандата.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-408/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

797.
На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

795.

I
У Управном одбору Завода за јавно здравље Сремска Митровица, разрешавају се дужности:
- чланови:
1. Катица Миловац, дипл. правница у пензији, представница оснивача;
2. Бранко Божић, наставник математике, представник оснивача;
3. др Маја Голубовић, докторка медицине, спец. микробилогије са паразитологијом, из здравствене установе;
4. мр пх Весна Мартиновић, дипл. фармацеуткиња, спец.
санитарне хемије, из здравствене установе.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

II

Др Милан Миљуш, доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике, именује се за вршиоца дужности директора
Дома здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин.

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

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

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

127 Број: 022-17/2022-14
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-409/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

796.
На основу члана 35. став 2, Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20, 47/2021 и 78/21), члана
32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се претходна сагласност Управном одбору Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, да распише
и спроведе Јавни конкурс за именовање директора Покрајинског
завода за заштиту споменика културе, Петроварадин.

798.
На основу чл. 113. став 4. и 123. ст. 1 и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митровица,
именују се:
- председница:
Катица Миловац, дипл. правница у пензији, представница оснивача;

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 851
РЕШЕЊE

- чланови:
1. Јелена Радмановић, дипл. правница, представница оснивача;
2. др Маја Голубовић, докторка медицине на спец. микробиологије са паразитологијом, из здравствене установе.

I
У Надзорни одбор Завода за јавно здравље Сремска Митровица, именују се:
- председница:

Председник и чланови Управног одбора Завода за јавно здравље
Сремска Митровица именују се на период од четири године.
II

др Владислава Вучковић Црнић, докторка медицине на
специјализацији из неурологије, представница оснивача;
- чланови:

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

1. Далибор Ђукановић, менаџер, представник оснивача;
2. др Марија Лазаревић, докторка медицине. спец. епидемиологије, из здравствене установе.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Председник и чланови Надзорног одбора Завода за јавно здравље
Сремска Митровица именују се на период од четири године.

127 Број: 022-17/2022-15
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

799.

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

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊE

127 Број: 022-17/2022-17
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

801.

I
у Надзорном одбору Завода за јавно здравље Сремска Митровица, разрешавају се дужности:
- председник:
Тихомир Томашевић, културолог, представник оснивача;

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, број: 14/09 и 39/13), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ

- чланови:
1. др Владислава Вучковић Црнић, докторка медицине на
специјализацији из неурологије, представница оснивача;
2. др Марија Лазаревић, докторка медицине, спец. епидемиологије, из здравствене установе.

У Управном одбору Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, у Новом Саду, због истека времена
на које су именовани, разрешавају се дужности:
- председник:
Златко Дујаковић, магистар пољопривредних наука;

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-16
Нови Сад, 15. јун 2022. године

I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

800.
На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

- чланови:
1.
2.
3.
4.

Зоран Петковић, предузетник из Новог Сада;
Карољ Кираљ, дипл. инжењер из Новог Сада;
Ђорђе Маринков, из реда запослених и
Софија Михић, из реда запослених.
II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-21/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 852 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

15. јун 2022.

802.

II

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, брoj: 14/09 и 39/13), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-19/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

РЕШЕЊЕ
I
У Управни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, у Новом Саду, на период од четири
године, именују се:
- председник:
Славенко Унковић, мастер економиста из Новог Сада;

804.
На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 16. став 1. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, број: 14/09 и 39/13), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, д о н е л а ј е

- чланови:

РЕШЕЊЕ

- Кристина Жарић, мастер економиста из Новог Сада;
- Роберт Фаркаш, мастер инжењер електротехнике и рачунарства из Новог Сада;
- Ђорђе Маринков, из реда запослених и
- Софија Михић, из реда запослених.

I
У Надзорни одбор Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, на период од четири године, именују се:
- председник:

II

Маријана Четојевић, дипломирани економиста из Сремске Каменице;

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

- чланови:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1. Лука Тодоровић, из реда запослених;
2. Соња Дотлић, дипломирани менаџер из Новог Сада.

127 Број: 023-22/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

803.

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

На основу чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
као и члана 16. став 1. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, број: 14/09 и 39/13), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
I
у Надзорном одбору Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, у Новом Саду, због истека времена
на које су именовани, разрешавају се дужности:

127 Број: 023-20/2022
Нови Сад, 15. јун 2022. године

805.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

- председник:
Маријана Четојевић, дипломирани економиста из Сремске Каменице;
- чланови:
1. Лука Тодоровић, из реда запослених;
2. Нада Бурмазовић, дипломирани психолог, из Баноштора.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
У Управном одбору Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, разрешавају се дужности:
- председница:
- Јулијана Такач Богнар, професорка мађарског језика,
представница оснивача;

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 853
РЕШЕЊЕ

- чланови:
1.
2.
3.
4.

Карољ Вадас, виши тренер џудоа, представник оснивача;
Лазар Дулић, дипл. економиста, представник оснивача;
Тибор Домонкош, дипл. економиста, представник оснивача;
Др Радинка Ивошевић, докторка медицине, спец. физикалне медицине и рехабилитације, из здравствене установе;
5. Гизела Црквењаков, дипл. инж. индустријског менаџмента, из здравствене установе;
6. Оливера Бојиновић, виша физиотерапеуткиња, из здравствене установе.

I
У Надзорном одбору Специјалне болнице за рахабилитацију
„Бања Кањижа“, разрешавају се дужности:
- председник:
- Јожеф Конц, дипл. економиста у пензији, представник
оснивача;
- чланови:

II

1. Тијана Вујаковић, дипл. економисткиња – мастер, представница оснивача;
2. Хајналка Коња Фаркаш, дипл. економисткиња, представница оснивача;
3. прим. др Атила Климо, доктор медицине, спец. физијатрије
- балнеоклимактологије, из здравствене установе;
4. Ласло Молнар, виши физиотерапеут, из здравствене установе.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-10
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

806.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-12
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

808.

I
У Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, именују се:
- председник:

На основу чл. 113. став 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на
седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

- Душан Глишић, дипл. економиста, представник оснивача;

РЕШЕЊЕ

- чланови:

I

1. Тибор Домонкош, мастер економиста, представник оснивача;
2. Даница Максимов, спец. струковна физиотерапеуткиња,
из здравствене установе.

У Надзорни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, именују се:

Председник и чланови Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, именују се на период од четири године.

- Зоран Теслић, мастер учитељ и мастер економиста, представник оснивача;
- чланови:

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-11
Нови Сад, 15. јун 2022. године

- председник:

1. Хајналка Коња Фаркаш, дипл. економисткиња, представница оснивача;
2. Александра Сујић, дипл. економисткиња – менаџер у
банкарству, из здравствене установе.
Председник и чланови Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Кањижа“, именују се на период од четири године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

807.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9.
и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела је

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-17/2022-13
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Страна 854 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

15. јун 2022.

809.

II

На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године,
донела је

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-19
Нови Сад, 15. јун 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

РЕШЕЊE
I
У Управном одбору Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад, разрешавају се дужности:
- председница:
Др Весна Загорац Малиновић, представница оснивача;
- чланови:
1.
2.
3.
4.

Др Градимир Димитријевић, представник оснивача;
Др Слободан Јовановић, представник оснивача;
Др Весна Пантелић, представница запослених;
Прим. мр. сци мед. др Јагода Црепуља, представница запослених;
II

811.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE
I
У Надзорном одбору Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад, разрешавају се дужности:
- председник:

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

- чланови:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-18
Нови Сад, 15. јун 2022. године

Зоран Јанковић, представник оснивача;

1. Др Марија Антанасић, представница оснивача;
2. Проф. мр. сци мед. др Бела Прокеш, представница запослених.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

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

810.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32.
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE
I
У Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад, именују се:
- председник:
Др Александра Ђендић, докторка медицине, представница оснивача;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-20
Нови Сад, 15. јун 2022. године

812.
На основу чл. 113. став 4. и 123. став 1. и 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj 25/2019), члана
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јуна 2022. године,
донела је
РЕШЕЊE

- чланови:
1. Др Бојана Матијаш Зубер, докторка медицине, представница оснивача;
2. Др Златица Бубало, докторка медицине, спец. интерне
медицине-кардиологије, представница запослених.
Председница и чланови Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад, именују се на период од четири
године.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

I
У Надзорни одбор Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад, именују се:
- председник:
др Миле Гелић, доктор медицине, представник оснивача;

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 855
РЕШЕЊЕ

- чланови:
1. Др Катарина Радић, докторка медицине, представница
оснивача;
2. Проф. др Бела Прокеш, докторка медицине, спец. медицине рада, представница запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад, именују се на период од четири
године.

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „КЛЕТТ“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ФИЛОЗОФИЈА 3, уџбеник
за трећи разред гимназије, писан на мађарском језику и писму,
аутора Сузане Спасић, Веселке Сантини и Светислава Николића
, од школске 2021/2022. године.
II

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-16/2022-21
Нови Сад, 15. јун 2022. године

Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

813.
На основу члана 30. став 1. тачка 1. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је
РЕШЕЊЕ

Број: 128-61-69/2022-01
Дана: 15. 06. 2022. године

815.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) и на
основу Решења покрајинског секретара за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице број: 128377/2020-1 од 08.12.2020. године, донео је

I

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника МУЗИЧКА
КУЛТУРА 4 за четврти разред основне школе, који се састоји од:
уџбеника Музичка култура за четврти разред основне школе, Мултимедијални додатак уз уџбеник Музичка култура за четврти
разред основне школе и Аудио запис уз уџбеник Музичка култура за четврти разред основне школе, писан на солвачком језику
и писму, аутори Марјена Станковић Кривак и Данка Накић, од
школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-40/2022-01
Дана: 13. 06. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 8, уџбеник за осми разред основне школе, ауторке
Светлане Мандић, писан на русинском језику и писму, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‚‘Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине‘‘.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-78/2022-01
Дана: 15. 06. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

814.
На основу члана 30. став 1. тачка 3. Закона о уџбеницима
(„Службени гласник РС“ број 27/2018), члана 16, 24. и 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/2017) покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице, донео је

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

816.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Страна 856 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „МОРГАШ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Моргаш“ установљено на територији општине Бач,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-277/2012-05 од 26.03.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Бач“ из Бачa и то на период од 10 година.

818.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КАРАШ-КУШТИЉ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Бач“ из Бачa у складу са
Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-199/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

15. јун 2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

I
Ловиште „Караш-Куштиљ“ установљено на територији Града
Вршца, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-237/2012-05 од 16.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Караш-Куштиљ“ из Куштиља и то на период
од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће
закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Караш-Куштиљ“ из
Куштиља у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III

817.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-236/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТИКВАРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Тиквара“ установљено на територији општине Бачка
Паланка, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-246/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Паланка-Младеново“ из Бачке Паланке и то на
период од 10 година.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Паланка-Младеново“ из
Бачке Паланке у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-179/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

819.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЕЛЕМИР“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Елемир“ установљено на територији Града Зрењанина, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-293/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Јединство“ из Елемира и то на период од
10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Јединство“ из Елемира у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-226/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

Број 28 - Страна 857

309/2012-05 од 26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број
8/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Срндаћ“ из Алибунара и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срндаћ“ из Алибунара у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

820.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „НАДЕЛ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Надел“ установљено на територији Града Панчева,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-306/2012-05 од 26.03.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Панчево“ из Панчева и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Панчево“ из Панчева у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-222/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

821.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-183/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

822.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРЕДЊИ БАНАТ-СЕВЕР“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Средњи Банат-север“ установљено на територији општине Алибунар, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324281/2012-05 од 26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број
8/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Срндаћ“ из Алибунара и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срндаћ“ из Алибунара у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-184/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРЕДЊИ БАНАТ-ЈУГ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Средњи Банат-југ“ установљено на територији општине Алибунар, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

823.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Страна 858 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „НЕШТИН - ВИЗИЋ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Нештин - Визић“ установљено на територији општине Бачка Паланка, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-276/2012-05 од
16.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 7/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Фрушкогорски јелен“ из Визића
и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Фрушкогорски јелен“ из
Визића у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-233/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

15. јун 2022.

825.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТАМИШ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Тамиш“ установљено на територији Града Панчева, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-234/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Панчево“ из Панчева и то на период од
10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Панчево“ из Панчева у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

824.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-221/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „РИБЊАК ЕЧКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Рибњак Ечка“ установљено на територији Града
Зрењанина, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-301/2012-05 од
26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање предузећу „Рибарско газдинство Ечка“ из Лукиног села
и то на период од 10 година.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и предузеће „Рибарско газдинство Ечка“ из
Лукиног села у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-230/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

826.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЂУРЂЕВО“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Ђурђево“ установљено на територији општине Ковин, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-233/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Ђурђево“ из Скореновцa и то на период од
10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Ђурђево“ из Скореновца
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 859

III

II

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

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Ковин“ из Ковина у складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

III

Број: 104-324-172/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

827.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЈУЖНИ БАНАТ-ИСТОК“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Јужни Банат-исток“ установљено на територији
општине Ковин, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, број 104-324-232/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Ковин“ из Ковина и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Ковин“ из Ковина у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-224/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

828.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Број: 104-324-223/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

829.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БИСЕРНО ОСТРВО“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Бисерно острво“ установљено на територији општине Нови Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-302/2012-05 од
26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Нови Бечеј“ из Новог Бечеја и то
на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Бечеј“ из Новог
Бечеја у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-217/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЈУЖНИ БАНАТ-ЗАПАД“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Јужни Банат-запад“ установљено на територији
општине Ковин, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, број 104-324-305/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Ковин“ из Ковина и то на период од 10 година.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

830.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Страна 860 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „АРАЧА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Арача“ установљено на територији општине Нови Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-292/2012-05 од 26.03.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Нови Бечеј“ из Новог Бечеја и то на период од 10 година.

15. јун 2022.

832.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ

II

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРБОБРАН“ НА ГАЗДОВАЊЕ

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Бечеј“ из Новог
Бечеја у складу са Законом о дивљачи и ловству.

I

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-216/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ловиште „Србобран“ установљено на територији општине Србобран, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-299/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 8/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Фазан Србобран“ из Србобрана и то на период
од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Фазан Србобран“ из Србобрана у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

831.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-231/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТАМИШ-БАРАНДА“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Тамиш-Баранда“ установљено на територији општине Опово, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-303/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Опово“ из Опова и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Опово“ из Опова у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-242/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

833.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „МИЛОШЕВАЧКИ РИТ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Милошевачки рит“ установљено на територији општине Нови Бечеј, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324289/2012-05 од 26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број
9/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Лаза Пајић“ из
Новог Милошева и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Лаза Пајић“ из Новог
Милошева у складу са Законом о дивљачи и ловству.

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 861

III

II

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

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Светозар Берић“ из Кумана у складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

III

Број: 104-324-232/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

834.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БЕЛЕ ВОДЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Беле воде“ установљено на територији општине
Нови Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-291/2012-05 од
26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Соко-Бочар“ из Бочара и то на
период од 10 година.

Број: 104-324-191/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

836.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЈЕГРИЧКА - МАЛИ БЕНТ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ

II

I

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Соко-Бочар“ из Бочара у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

Ловиште „Јегричка - Мали бент“ установљено на територији општине Темерин, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324297/2012-05 од 26.03.2012. године („Службени лист АПВ“ број
9/12) и измене и допуне решења број 104-324-297/2012-05-3 од
11.04.2016. године („Службени лист АПВ“ број 26/16) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Срндаћ“ из Темерина и то на
период од 10 година.

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-215/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

835.

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срндаћ“ из Темерина у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-196/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЦРВЕНКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Црвенка“ установљено на територији општине Нови
Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-290/2012-05 од 26.03.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Светозар Берић“ из Кумана и то на период од 10 година.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

837.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

Страна 862 - Броj 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „МАЧВА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Мачва“ установљено на територији Града Сремске Митровице, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-315/2012-05 од
11.04.2012. године („Службени лист АПВ“ број 10/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Срем-Мачва“ из Сремске Митровице и то на период од 10 година.

15. јун 2022.

839.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ

II

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ГРАНИЦА“ НА ГАЗДОВАЊЕ

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срем-Мачва“ из Сремске
Митровице у складу са Законом о дивљачи и ловству.

I

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-238/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ловиште „Граница“ установљено на територији Града Сремске Митровице, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-314/2012-05 од
11.04.2012. године („Службени лист АПВ“ број 10/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Срем-Мачва“ из Сремске Митровице и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срем-Мачва“ из Сремске
Митровице у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

838.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-237/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ФРУШКОГОРЈЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Фрушкогорје“ установљено на територији Града Сремске Митровице, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324313/2012-05 од 11.04.2012. године („Службени лист АПВ“ број
10/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Срем-Мачва“ из
Сремске Митровице и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Срем-Мачва“ из Сремске
Митровице у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-239/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

840.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТАРИ БЕГЕЈ-СЕВЕР“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Стари Бегеј-север“ установљено на територији општине Житиште, Решењем покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324282/2012-05 од 11.04.2012. године („Службени лист АПВ“ број
10/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Житиште“ из
Житишта и то на период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Житиште“ из Житишта
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 28 - Страна 863

III

II

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

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

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

III

Број: 104-324-204/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

841.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „УШЋЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Ушће“ установљено на територији општине Тител,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-287/2012-05 од 11.04.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 10/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Шљука“ из Титела и то на период од 10 година.

Број: 104-324-227/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

843.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТАРИ БЕГЕЈ-ЈУГ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Шљука“ из Титела у
складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-219/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

I
Ловиште „Стари Бегеј-југ“ установљено на територији општине Житиште, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-316/2012-05 од
11.04.2012. године („Службени лист АПВ“ број 10/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Житиште“ из Житишта и то на
период од 10 година.
II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Житиште“ из Житишта
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

842.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40. став
7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ 18/10
и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др.
одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-205/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ФАЗАН“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Фазан“ установљено на територији Града Кикинде,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-284/2012-05 од 26.03.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 10/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Фазан“ из Башаида и то на период од 10 година.

844.
На основу члана 6. став 1. тачка 4, члана 38. и члана 40.
став 7. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник
РС“ 18/10 и 95/18), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број
37/14, 54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21),
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
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РЕШЕЊЕ

III

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДОЊИ РИБЊАК“ НА ГАЗДОВАЊЕ

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

I
Ловиште „Доњи рибњак“ установљено на територији општине Бечеј, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, број 104-324-509/2011 од 24.12.2011.
године („Службени лист АПВ“ број 23/11) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Бачко Градиште“ из Бачког Градишта и то
на период од 10 година.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-225/2022-07-1
Нови Сад, 14.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

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

OGLASNI DEO
845.
На основу члана 79. став 3. и 4. Закона о дивљачи и ловству
(„Службени гласник РС“, бр. 18/10 и 95/18-др.закон), чл. 11. и 23.
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, брoj 54/21 и 7/22-ребаланс), a у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за
развој ловства Аутономне покрајине Војводине у 2022. години
(„Службени лист АП Војводине”, брoj 54/21) и Правилником о
спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Секретаријат) расписује
КОНКУРС
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
1. ЦИЉ КОНКУРСА
Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта,
опремање корисника ловишта и праћење стања појединих врста
дивљачи на територији АП Војводине.
2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела бесповратних средства за израду
и реализацију програма и пројеката изградње, реконструкције и
санације ловно-техничких објекaта и набавка живе дивљачи на
територији АП Војводине.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисници средстава по овом конкурсу су корисници ловишта
са територије АП Војводине.
4. ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ КОНКУРСОМ И ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим
конкурсом је 40.000.000,00 динара.

Поред дневног листа „Дневник“, овај конкурс се објављује и у
Службеном листу АП Војводине и на интернет старници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
5. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
У укупном износу до 40.000.000,00 динара суфинансираће се:
1. Суфинансирање изградње, реконструкције и санације
ловно-техничких објекaта и набавка живе дивљачи до
90% за тачку 1а и 1в, и до 100% за тачку 1б, у укупном
износу до 40.000.000,00 динара и то за:
1a - суфинансирање набавке живе дивљачи до 90% у износу
до 12.000.000,00 динара, и то за:
– набавку одраслих јединки живе дивљачи - фазана
(Phasianus colchicus) за потребе уношења у ловишта у
периоду октобар - децембар, до 300.000,00 динара по ловишту, а у складу са прихваћеним пројектом;
1б - финансирање набавке живе дивљачи до 100 % у износу
до 6.000.000,00 динара, и то за:
– набавку живе дивљачи пољске јаребице (Perdix perdix) за
потребе уношења у ловишта, при чему приликом сваке
испоруке у одређено ловиште број испоручених јединки
у јату не сме да буде мањи од 30 јединки, а у складу са
прихваћеним пројектом;
1в - суфинансирање изградње и реконструкције ловно - техничких објеката и набавке живе дивљачи у ловиштима
посебне намене, до 90%, у износу до 22.000.000,00 динара, и то за:
– изградњу и реконструкцију ограде и набавке живе дивљачи у ловиштима посебне намене, до укупног износа од
16.000.000,00 динара, а у складу са прихваћеним пројектом,
– наставак изградње нових узгајалишта аутохтоне дивљачи раније прихваћених пројеката у ловиштима посебне
намене, до укупног износа од 5.000.000,00 динара, а у
складу са прихваћеним пројектом,
– изградња и реконструкција бунара и појилишта за
дивљач у посебно водно угроженим ловиштима посебне намене, до укупног износа од 1.000.000,00 динара, а у
складу са прихваћеним пројектом.

15. јун 2022.
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6. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Право учешћа на конкурсу има корисник ловишта са територије АП Војводине.
7. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ
Услов за учешће на конкурсу је да подносилац пријаве не сме
имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство из
претходних година, као и да за исту намену и за исту локацију,
није користио, нити користи средства буџетског фонда за развој
ловства АП Војводине, и то :
– за средства из тачаке 1а) - корисници ловишта са седиштем на територији АП Војводине, који су планирали
набавку одраслих јединки фазанске дивљачи (Phasianus
colchicus) из вештачке производње, ради испуштања у
ловиште у ловној 2022/2023. години, осим корисника ловишта посебне намене.
– за средства из тачаке 1б) - корисници ловишта са седиштем
на територији АП Војводине, где постоје повољни станишни услови, стручни капацитети као и услови за прихватање,
испуштање, исхрану и мониторинг пољске јаребице (Perdix
perdix), из вештачке производње, а ради испуштања у ловиште, осим корисника ловишта посебне намене.
– за средства из тачаке 1в) - корисници ловишта посебне
намене са седиштем на територији АП Војводине, који
могу конкурисати за изградњу и реконструкцију постојећих и нових ограда ловишта, изградњу, реконструкцију бунара и појилишта за дивљач у посебно водно угроженим ловиштима, завршетак прихваћених раније започетих пројеката изградње узгајалишта дивљачи и набавку живе дивљачи у ловиштима посебне намене, а
који имају ловном основом предвиђену изградњу, реконструкцију ловно техничких објеката и набавку живе
дивљачи у ловној 2022/2023 години.
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
Конкурс је отворен закључно са 30.06.2022. године.
8. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1а. - СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ - фазана
(Phasianus colchicus) ЗА ПОТРЕБЕ УНОШЕЊА У ЛОВИШТА
1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се
односи на план набавке и уношења фазанске дивљачи у
ловиште за ловну 2022/2023 годину;
4. фотокопије уговора о раду за стручну и ловочуварску
службу;
Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 2. и 3. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
- доказ подносиоца пријаве о извршеној набавци фазанске
дивљачи у ловној 2021/2022 години, која мора да садржи
податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у ловној 2021/2022 години, коју издаје и води Управа за ветерину, рачун добављача, фотокопија извода банке о плаћању
рачуна, количина која је набављена, старосна структура,
вредност, при чему је потребно навести ког датума је извршен прихват одређеног броја фазанске дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
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- изјава законског заступника подносиоца пријаве о планираној набавци фазанске дивљачи, која мора да садржи
податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у
ловној 2022/2023 години, коју издаје и води Управа за ветерину, количини која се набавља, старосној структури,
вредности, предрачуну по коме су набавља дивљач, при
чему је потребно навести ког датума је планиран прихват
одређеног броја фазанске дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
- за набавку фазанске дивљачи за потребе уношења у ловишта – пројекат насељавања фазана са описом станишних услова, стручних капацитета, технике прихватања,
испуштања, допунске исхране и мониторинга, израђеног
од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе
Србије – врста 1 или 2);
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1б. - ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ пољске јаребице
(Perdix perdix) ЗА ПОТРЕБЕ УНОШЕЊА У ЛОВИШТА
1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопије уговора о раду за стручну и ловочуварску
службу;
Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкком 2. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
- за набавку пољске јаребице (Perdix perdix) за потребе
уношења у ловишта – пројекат насељавања пољске јаребице са описом станишних услова, стручних капацитета, технике прихватања, испуштања, допунске исхране
и мониторинга пољске јаребице, израђеног од стране лиценцираног лица (лиценца Ловачке коморе Србије – врста 1);
- изјава законског заступника подносиоца пријаве о планираној набавци дивљачи, која мора да садржи податаке: Доказ о упису добављача у регистар за регистрацију објеката за држање, узгој и промет животиња у ловној 2022/2023 години, коју издаје и води Управа за ветерину, количини која се набавља, старосној структури,
вредности, предрачуну по коме су набавља дивљач, при
чему је потребно навести ког датума је планиран прихват
одређеног броја дивљачи и локалитету, уз навођење осталих чињеница од значаја.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАЧКУ 1в. - СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ ОГРАДА ЛОВИШТА, ИЗГРАДЊЕ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БУНАРА И ПОЈИЛИШТА ЗА
ДИВЉАЧ У ПОСЕБНО ВОДНО УГРОЖЕНИМ ЛОВИШТИМА, ЗАВРШЕТАКА ПРИХВАЋЕНИХ, РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТИХ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ УЗГАЈАЛИШТА ДИВЉАЧИ
И НАБАВКЕ ЖИВЕ ДИВЉАЧИ У ЛОВИШТИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
1. пријава на конкурс;
2. фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за
привредне регистре;
3. фотокопија – извод ловне основе ловишта за део који се
односи на план уређивања и одржавања ловишта и набавку живе дивљачи
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Пријавни образац који није одговарајуће попуњен (неосенчени
делови нису попуњени на рачунару, или нису уопште попуњени),
неће се узети у разматрање.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију наведену под тачкама 2. и 3. Покрајински секретаријат по
службеној дужности од наведених органа прибавља податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са
законом који уређује општи управни поступак.
Уз напред наведену документацију потребно је доставити и
следеће:
- за изградњу и реконструкцију постојећих и нових ограда ловишта, изградњу или реконструкција бунара и појилишта за дивљач у посебно водно угроженим ловиштима, завршетак прихваћених, раније започетих пројеката
изградње узгајалишта дивљачи и набавку живе дивљачи
у ловиштима посебне намене – пројекат са предрачуном
за набавку живе дивљачи, скицом изградње или реконструкције ловно техничких објеката (ограда ловишта,
бунар са појилиштем за дивљач, узгајалишта дивљачи)
са предмером и предрачуном и исказаним трошковима
материјала и рада без ПДВ-а (са назначеном гпс локацијом), и овером од стране лиценцираног лица (лиценца
Ловачке коморе Србије – врста 1).
9. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилника о додели средстава из буџетског фонда за развој ловства у
АП Војводини за 2022. годину.
10. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Средства из тачке 1а и 1в додељују се за суфинансирање одабраних програма и пројеката биће исплаћена у висини до 90 % од
износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора, осим
за средства из тачке 1б биће исплаћена у висини до 100% од износа прихваћеног пројектом, након потписивања уговора.
Права и обавезе корисника средстава у реализацији програма и
пројеката, регулисаће се уговором.

15. јун 2022.

Корисници средстава, након завршетка пројекта достављају
следећу документацију:
За тачку 1.
• Наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу
или набавци;
• фотокопије рачуна, отпремница, ветеринарске документације и сл.;
• фотокопије извода управе за трезор и пословне банке о
плаћању рачуна и др..
Записник о завршетку радова вршиће надлежни сектор инспекције Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство.
11. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве попуњене на рачунару са потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм „КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ“, или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе,
сваког радног дана од 9 до 14 часова.
12. КОНТАКТ
Додатне информације могу се добити путем телефона:
021/4881-851; од 10 до 14 часова.
13. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст конкурса, Правилник и образац пријаве, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Број: 104-401-6106/2022-07-1
У Новом Саду, 13.06.2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
С.р. Чедомир Божић

15. јун 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
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САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
777. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

841

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
778. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице
779. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
780. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
781. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
782. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника
Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
783. Решење о давању сагласности на измене и допуне
Финансијског плана Педагошког завода Војводине за
2022. годину
784. Решење о давању сагласности на измене Програма
рада Педагошког завода Војводине за 2022. годину
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785. Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун
Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за
2021. годину
786. Решење о давању сагласности на Измене и допуне
финансијског плана Покрајинског завода за спорт и
медицину спорта за 2022. годину
787. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Института за низијско шумарство и животну
средину, на расподелу добити остварене у 2021.години
788. Решење о давању сагласности на Правилник о измени
Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела
Црква
789. Решење о давању сагласности на Ценовник дрвних
сортимената и осталог дрвета за огрев ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
790. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
791. Решење о именовању директора Дома ученика
средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад
792. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Дома здравља Нови Кнежевац
793. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља Нови Кнежевац
794. Решење о престанку дужности директора Дома
здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин
795. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Дома здравља „Др Бошко Вребалов″ Зрењанин
796. Решење о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора
Покрајинског завода за заштиту споменика културе,
Петроварадин
797. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
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798. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Сремска
Митровица
799. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
800. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Сремска Митровица
801. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију Нови Сад
802. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
803. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
804. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
805. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижаʺ
806. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижаʺ
807. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижаʺ
808. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижаʺ
809. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
810. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад
811. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад
812. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника,
Нови Сад
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
813. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 4, за четврти разред
основне школе, писан на словачком језику и писму;
814. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Филозофија 3, за трећи разред гимназије,
писан на мађарском језику и писму;
815. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми
разред основне школе, писан на русинском језику и
писму;

Редни број

15. јун 2022.
Предмет
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
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ШУМАРСТВО
816. Решење о давању ловишта „Моргаш“ на газдовање,
817. Решење о давању ловишта „Тиквара“ на газдовање,
818. Решење о давању ловишта „Караш-Куштиљ“ на газдовање,
819. Решење о давању ловишта „Елемир“ на газдовање,
820. Решење о давању ловишта „Надел“ на газдовање,
821. Решење о давању ловишта „Средњи Банат-југ“ на газдовање,
822. Решење о давању ловишта „Средњи Банат-север“ на
газдовање,
823. Решење о давању ловишта „Нештин-Визић“ на газдовање,
824. Решење о давању ловишта „Рибњак Ечка“ на газдовање,
825. Решење о давању ловишта „Тамиш“ на газдовање,
826. Решење о давању ловишта „Ђурђево“ на газдовање,
827. Решење о давању ловишта „Јужни Банат-исток“ на
газдовање,
828. Решење о давању ловишта „Јужни Банат-запад“ на
газдовање,
829. Решење о давању ловишта „Бисерно острво“ на газдовање,
830. Решење о давању ловишта „Арача“ на газдовање,
831. Решење о давању ловишта „Тамиш-Баранда“ на газдовање,
832. Решење о давању ловишта „Србобран“ на газдовање,
833. Решење о давању ловишта „Милошевачки рит“ на газдовање,
834. Решење о давању ловишта „Беле воде“ на газдовање,
835. Решење о давању ловишта „Црвенка“ на газдовање,
836. Решење о давању ловишта „Јегричка-Мали бент“ на
газдовање,
837. Решење о давању ловишта „Мачва“ на газдовање,
838. Решење о давању ловишта „Фрушкогорје“ на газдовање,
839. Решење о давању ловишта „Граница“ на газдовање,
840. Решење о давању ловишта „Стари Бегеј-север“ на газдовање,
841. Решење о давању ловишта „Ушће“ на газдовање,
842. Решење о давању ловишта „Фазан“ на газдовање,
843. Решење о давању ловишта „Стари Бегеј-југ“ на газдовање,
844. Решење о давању ловишта „Доњи рибњак“ на газдовање,
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ОГЛАСНИ ДЕО
855
855

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
845. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда
за развој ловства АП Војводине за 2022. годину;

855

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
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