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OPШTI DEO

898.

Члан 5.

На основу члана 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади, („Службени лист АП Војводине”,
број: 37/14) и члана 5. Одлуке о оснивању Информативног центра
за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист
АПВ”, број: 14/09 и 39/13), Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2022. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Члану 12. додаје се став 3. који гласи:
„До именовања директора, може се именовати вршилац дужности директора.”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 023-23/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну
стандардизацију и сертификацију („Службени лист АПВ”, бр.
14/09 и 39/13), у члану 3. у ставу 2. речи: „Влада Аутономне Покрајине Војводине“ замењују се речима: „Покрајинска влада“.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Оснивач даје сагласност на статут, програм рада, финансијски
план, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Центру, годишњи финансијски извештај са извештајем о пословању, као и на статусне промене, промену назива, седишта и делатности.”
Члан 3.
Члан 7. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Центра је у Новом Саду, Народних хероја 2/III.”
Члан 4.
У члану 9. у ставу 1. алинеја 2. брише се.

899.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 16, на основу чл. 15 и 16. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист
АПВ”, број: 37/14 и 54/14 – друга одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20
и 38/21), доноси
ПРАВИЛНИК
О УПОТРЕБИ ФАКСИМИЛА У
ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се употреба факсимила потписа покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара у
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат).
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Члан 2.

Факсимил представља печат с потписом покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара (у даљем тексту: Факсимил) и може се користити уместо њиховог својеручног потписа
у случају:
- одсуства покрајинског секретара и/или заменика покрајинског секретара;
- већег броја примерака aката који се потписују;
- када разлози хитности налажу употребу факсимила.

6. јул 2022.

- опис – назив акта потписаног факсимилом;
- број примерака акта потписаног факсимилом.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о факсимилу потписа покрајинског секретара за
образовање, управу и националне заједнице број 128/2014-1 од
2.10.2014. године и Правилник о факсимилу потписа заменика
покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне заједнице број 128/2016-2 од 1.8.2016. године.

Члан 3.

Члан 5.

О употреби факсимила стара се запослени у Секретаријату (у
даљем тексту: запослени), кога овласти покрајински секретар.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Запослени је дужан да чува факсимил и онемогући другим лицима да факсимил употребе.

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

Запослени одговара за правилну употребу факсимила и води
евиденцију која садржи следеће податке:
-

датум употребе факсимила;
деловодни број акта потписаног факсимилом;
име и презиме обрађивача предмета;
назив органа или лица коме се акт доставља;

Број: 128-031-281/2022-03
Нови Сад, 06. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

ПОСЕБНИ ДЕО

900.

901.

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине („Службени лист АП
Војводине”, број: 18/02, 4/08 и 52/15), као 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 6. јула 2022. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), као и члана 124. став 2. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, број: 25/19), Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

I

I
Даје се сагласност на Завршни рачун Туристичке организације
Војводине за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације Војводине, на 11. седници одржаној 22. јуна
2022. године.

Даје се сагласност на Статут Завода за антирабичну заштиту
– Пастеров завод, Нови Сад, који је донео Управни одбор Завода
за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад, на седници
одржаној 23. маја 2022. године.
II

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 023-25/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године

127 Број: 022-471/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

902.
На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ”, број: 37/14), као и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу
са Србима у региону („Службени лист АПВ”, број: 19/06 и 66/20),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2022. године,
донела је

управи („Службени лист АП Војводине“, број: 37/14, 54/14 - 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 6. јула 2022. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
I
Биљана Кашерић, професор физике, поставља се за вршиоца
дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, почев
од 7. јула 2022. године, на период од три месеца.

Р Е Ш Е Њ Е
I
Даје се сагласност на Статут Фонда за избегла, расељена лица
и за сарадњу са Србима у региону, који је донео Управни одбор,
број: 15/22-2 на седници одржаној 27. априла 2022. године.
II

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

127 Број: 02-32/2022-5
Нови Сад, 6. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-320/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године
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ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

903.
На основу члана 51. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 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), члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“, брoj: 37/14,
54/14 - 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 6. јула 2022. године, донела је
I

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

905.
На основу члана 45. став 1. тачка 6. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“,
број: 99/09, 67/2012-одлука УС, 18/20-др. закон и 111/21-др.закон),
члана 32. став 1. тачка 12, 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 6.
јула 2022. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
I
Драгану Роквићу, професору југословенских књижевности
и српскохрватског језика, престаје дужност директора Градске
библиотеке Суботица, због истека мандата.

Биљани Кашерић, вршиоцу дужности помоћнице покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице, закључно са 6. јулом 2022. године, престаје рад на положају, због протека времена на који је постављена.

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

II

127 Број: 022-478/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 02-32/2022-6
Нови Сад, 6. јул 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

904.
На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне 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),
члана 27. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

906.
На основу члана 45. став 1. тачка 6. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС“,
број: 99/09, 67/2012 - одлука УС, 18/20 - др. закон и 111/21 - др.
закон), члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 17. став 3. Закона
о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр.
52/11 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 12, 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 6. јула 2022. године, д о н е л а ј е
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
Р Е Ш Е Њ Е

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.

I
Адриен Козма, мастер – библиотекар, именује се за директора
Градске библиотеке Суботица, на период од четири године.
II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 022-479/2022
Нови Сад, 6. јул 2022. године

6. јул 2022.

127 Број: 401-73/2022-102
Нови Сад, 6. јул 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

908.

907.
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије,
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава
се Разделу 11 Покрајинском секретаријату за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608
Систем локалне самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180
Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти,
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти,
4632 Kaпитални трансфери осталим нивоима власти, износ од
24.654.980,00 динара (словима: двадесет четири милиона шест
стотина педесет четири хиљаде девет стотина осамдесет динара
и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 24.654.980,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из
тачке 1. овог решења, усмериће се Општини Сечањ, а намењено је
за финансирање изградње и опремања бунара у насељеним местима Сечањ и Шурјан.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 118/21 и 118-21 – др. закон), члана 9. ст.
4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр.
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14),
Покрајинска влада, на седници одржаној 6. јула 2022. године,
до н о с и
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, Раздео
10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финансирања 01 00
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 499
Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава се Разделу 11
Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 Систем локалне
самоуправе, Програмска активност 1003 Подршка развоју локалне
самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег
карактера између различитих нивоа власти, извор финансирања 01
00 Општи приходи и примања буџета, економска класификација
463 Трансфери осталим нивоима власти, 4631 Текући трансфери
осталим нивоима власти, износ од 3.999.912,00 динара (словима:
три милиона деветсто деведест девет хиљада деветсто дванаест динара и 00/100), због непланираних средстава на апропријацији за
реализацију намене из тачке 2. овог решења.
Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се
за 3.999.912,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који утврђује покрајински орган надлежан за послове финансија.
2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог
решења, усмериће се општини Сечањ, за финансирање адаптације
објекта за обављање поштанских услуга у насељеном месту Неузина.
3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински
секретаријат за финансије.

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузеће обавезу на основу писаног уговора, или другог
правног акта, уколико другачије није законом прописано.
5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-104/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
127 Број: 401-73/2022-103
Нови Сад, 6. јул 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе
Игор Мировић

909.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ДИГИТАЛНИ СВЕТ
1, за први разред основне школе, ауторке Горице Његовановић, писан на хрватском 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: 128-61-98/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

910.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „БИГЗ ШКОЛСТВО“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ДИГИТАЛНИ СВЕТ
2, за други разред основне школе, ауторке Горице Његовановић,
писан на хрватском језику и писму, од школске 2021/2022. године.
II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.

911.
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
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки
језик са елементима националне културе – Буњевачка читанка за
први и други разред основне школе, писан на буњевачком језику
и писму, ауторки Мирјане Саванов и Невенке Башић Палковић,
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: 128-61-50/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

912.
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
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“,
Београд, издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки
језик са елементима националне културе – Буњевачка читанка
за трећи и четврти разред основне школе, писан на буњевачком
језику и писму, ауторки Мирјане Саванов и Невенке Башић Палковић, 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

Страна 1026 - Броj 31
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915.

Број: 128-61-49/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

913.
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
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЈП Завод за уџбенике“, Београд, издавање и употребу рукописа Додатка из националне
историје румунског народа уз уџбеник Историја за шести разред
основне школе, аутор Мирча Маран, писан на румунском 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: 128-61-58/2022-01
Дана: 04. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

914.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“
д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 6, уџбеник за шести разред основне
школе, писан на румунском језику и писму, ауторки Марине Лакчевић и Јасмине Алексић , 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: 128-61-51/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

6. јул 2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбениka ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО 8, за осми разред основне школе, ауторке Светлане Мандић, писан на мађарском 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: 128-61-47/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

916.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“, Београд,
издавање и употребу превода уџбеника у дигиталном облику
БИОЛОГИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе, писан на
мађарском језику и писму, ауторки Тијане Прибићевић, Томке
Миљановић, Славице Нинковић и Весне Миливојевић , 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: 128-61-102/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 31 - Страна 1027

917.

919.

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

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

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд,
издавање и употребу превода уџбеника ФИЗИКА 3, уџбеник за
трећи разред гимназије, општег типа и природно-математичког
смера писан на мађарском језику и писму, аутора Марине Радојевић и Драгољуба Белића, од школске 2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ХЕМИЈА 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и
општег типа, писан на мађарском језику и писму, ауторке Татјане
Недељковић, од школске 2021/2022. године.
II

II
Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-81/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

918.
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

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-109/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

920.
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
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I

I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „ГЕРУНДИЈУМ“, Београд,
издавање и употребу превода уџбеника у дигиталном облику
МАТЕМАТИКА, уџбеник за пети разред основне школе, писан
на мађарском језику и писму, аутора др Синише Јешића, Александре Росић, Јасне Благојевић и Тање Њаради , од школске
2021/2022. године.

ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеничког комплета ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8, за осми разред основне школе, који
се састоји од - Техника и Технологија 8, уџбеник за осми разред
основне школе и Збирке материјала за вежбе из електронике са
Упутством за израду вежби за осми разред основне школе, аутора
Жељка Васића и Борислава Дакића, писан на мађарском језику и
писму, од школске 2021/2022. године.

II

II

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-101/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

Ово решење ће се објавити у ‘’Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине’’.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број: 128-61-80/2022-01
Дана: 04. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

Страна 1028 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

921.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „KLETT“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника СОЦИОЛОГИЈА 4, уџбеник за
четврти разред средње школе, писан на мађарском језику и писму, аутора Владимира Вулетића, 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: 128-61-86/2022-01
Дана: 06. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

922.
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
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ издавачкој кући „НОВИ ЛОГОС“ д.о.о., Београд, издавање и употребу превода уџбеника ГЕОГРАФИЈА 3,
уџбеник за трећи разред гимназије, писан на мађарском језику и
писму, аутора Дејана Шабића и Снежане Вујадиновић, 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: 128-61-82/2022-01
Дана: 05. 07. 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt
/Жолт Сакалаш/

6. јул 2022.

скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. пропис,
37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) а у вези с чланом 125. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број
24/11), д о н о с и м
Р Е Ш Е Њ Е
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање МИЛОША КУЛПИНЦА, дипломираног економисте из Руме на дужност вршиоца
дужности директора Центра за социјални рад општине Рума.
II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Број: 022-499/2022
Нови Сад, 4. јула 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

924.
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 „ГОРЊЕ ПОЉЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Горње поље“ установљено на територији општине
Ириг, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-278/2012-05 од 08.05.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Срндаћ-Ириг“ из Иригa 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-Ириг“ из Иригa
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: 104-324-248/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

923.

925.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске

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 по-

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

крајинској 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 31 - Страна 1029

Број: 104-324-280/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ТИСА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Тиса“ установљено на територији Града Зрењанина,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-295/2012-05 од 10.05.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанинa 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
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „БЕГЕЈ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Града Зрењанина“ из
Зрењанинa 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: 104-324-282/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

927.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

926.
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 „БЕГЕЈ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Бегеј-север“ установљено на територији Града
Зрењанина, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-294/2012-05 од
10.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на
газдовање Ловачком удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанинa
и то на период од 10 година.

I
Ловиште „Бегеј-југ“ установљено на територији Града Зрењанина, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-317/2012-05 од 10.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Града Зрењанина“ из Зрењанинa 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 „Града Зрењанина“ из
Зрењанинa 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: 104-324-281/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

928.
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 „КУРЈАКОВАЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

II

I

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

Ловиште „Курјаковац“ установљено на територији Града Новог
Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-320/2012-05 од 08.05.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Нови Сад“ из Новог Садa 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

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

Страна 1030 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

6. јул 2022.

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 „Нови Сад“ из Новог Садa
у складу са Законом о дивљачи и ловству.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

III

Број: 104-324-278/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

929.

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

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 „ЧЕНЕЈСКИ САЛАШИ“ НА
ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Ченејски салаши“ установљено на територији Града Новог Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-323/2012-05 од
10.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) и измене и
допуне решења број 104-324-323/2012-05-3 од 11.04.2016. године
(„Службени лист АПВ“ број 26/16) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Нови Сад“ из Новог Садa и то на период од 10 година.

Број: 104-324-277/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

931.
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 „КОВИЉ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

II

I

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

Ловиште „Ковиљ-југ“ установљено на територији Града Новог
Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-321/2012-05 од 08.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Садa 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: 104-324-275/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Нови Сад“ из Новог Садa
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“.

930.
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: 104-324-276/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КОВИЉ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Ковиљ-север“ установљено на територији Града Новог Сада, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-322/2012-05 од 10.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Нови Сад“ из Новог Садa и то на период од
10 година.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

932.
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

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СТАРА ТИСА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Стара Тиса“ установљено на територији општине
Жабаљ, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-283/2012-05 од 08.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Стара Тиса“ из Жабљa и то на период од 10
година.

Број 31 - Страна 1031

934.
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 „ФРУШКОГОРАЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

II
Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Стара Тиса“ из Жабљa 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: 104-324-252/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

I
Ловиште „Фрушкогорац“ установљено на територији општине
Инђија, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-328/2012-05 од 10.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Фрушкогорац“ из Марадикa 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 „Фрушкогорац“ из Марадикa 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“.

933.
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: 104-324-284/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КРЧЕВИНЕ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Крчевине“ установљено на територији општине
Инђија, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-327/2012-05 од 10.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Фазан“ из Инђије 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 „Фазан“ из Инђије 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: 104-324-279/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

935.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СИРИГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Сириг“ установљено на територији општине Темерин, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-296/2012-05 од 26.03.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 9/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Ловачко друштво у Сиригу“ из Сиригa 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 „Ловачко друштво у Сиригу“ из Сиригa у складу са Законом о дивљачи и ловству.

Страна 1032 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-283/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

936.

6. јул 2022.

године („Службени лист АПВ“ број 15/12) и измене и допуне решења број 104-324-325/2012-05-3 од 20.10.2017. године („Службени лист АПВ“ број 49/17) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Обедска бара“ из Пећинацa 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 „Обедска бара“ из Пећинацa 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: 104-324-247/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ЗЕЦ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Зец“ установљено на територији општине Пећинци,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-326/2012-05 од 10.05.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Обедска бара“ из Пећинацa 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 „Обедска бара“ из Пећинацa 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: 104-324-246/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

938.
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 „СРЕМ-СЕВЕР“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Срем-север“ установљено на територији општине
Рума, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-365/2012-05 од 10.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Сремац“ из Руме 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 „Сремац“ из Руме 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“.

937.
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 „ОБЕДСКА БАРА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Обедска бара“ установљено на територији општине
Пећинци, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-325/2012-05 од 10.05.2012.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-249/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

939.
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

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 31 - Страна 1033

941.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРЕМ-ЈУГ“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Срем-југ“ установљено на територији општине
Рума, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-319/2012-05 од 10.05.2012. године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком удружењу „Сремац“ из Руме 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

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „СРЕМ“ НА ГАЗДОВАЊЕ

Услови газдовања ловиштем утврдиће се уговором, који ће закључити Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Ловачко удружење „Сремац“ из Руме 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: 104-324-250/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

Ловиште „Срем“ установљено на територији општине Стара
Пазова, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-364/2012-05 од 10.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Стара Пазова“ из Старе Пазове 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 „Стара Пазова“ из Старе
Пазове у складу са Законом о дивљачи и ловству.
III
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

940.
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: 104-324-235/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „КЛЕНАК“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Кленак“ установљено на територији општине Рума,
Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-363/2012-05 од 10.05.2012. године
(„Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање Ловачком
удружењу „Сремац“ из Руме 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 „Сремац“ из Руме 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: 104-324-251/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

942.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

О ДАВАЊУ ЛОВИШТА „ДОРОШКА“ НА ГАЗДОВАЊЕ
I
Ловиште „Дорошка“ установљено на територији општине Тител, Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број 104-324-288/2012-05 од 08.05.2012.
године („Службени лист АПВ“ број 15/12) даје се на газдовање
Ловачком удружењу „Шајкашка“ из Тителa 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 „Шајкашка“ из Тителa у
складу са Законом о дивљачи и ловству.

Страна 1034 - Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ
III

Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Број: 104-324-245/2022-07-1
Нови Сад, 24.06.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Чедомир Божић, с.р.

6. јул 2022.

6. јул 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Број 31 - Страна 1035

САДРЖАЈ
Редни број

Предмет

Страна

ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
898. Одлука o изменама и допуни Одлуке о оснивању
Информативног центра за пословну стандардизацију
и сертификацију

1021

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
899. Правилник о употреби факсимила у Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине-националне заједнице;

1021

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
900. Решење о давању сагласности на Завршни рачун
Туристичке организације Војводине за 2021. годину
901. Решење о давању сагласности на Статут Завода за
антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
902. Решење о давању сагласности на Статут Фонда за
избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у
региону
903. Решење о престанку рада на положају вршиоца
дужности помоћника покрајинског секретара за
образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице
904. Решење о постављењу вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за образовање,
прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице
905. Решење о престанку дужности директора Градске
библиотеке Суботица

1022
1022
1023

1023

1023
1023

Редни број

Предмет

Страна

906. Решење о именовању директора Градске библиотеке
Суботица
907. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-73/2022-102
908. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број: 401-73/2022-103

1023
1024
1024

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
909. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Дигитални свет 1, за први разред
основне школе, писан на хрватском језику и писму;
910. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Дигитални свет 2, за други разред
основне школе, писан на хрватском језику и писму;
911. Решење о одобравању за издавање и употребу
рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима
националне културе-Буњевачка читанка за први и
други разред основне школе, писан на буњевачком
језику и писму;
912. Решење о одобравању за издавање и употребу
рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима
националне културе-Буњевачка читанка за трећи и
четврти разред основне школе, писан на буњевачком
језику и писму;
913. Решење о одобравању за издавање и употребу
рукописа Додатка из националне историје румунског
народа уз уџбеник Историја, за шести разред
основне школе, писан на румунском језику и писму;
914. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Информатика и рачунарство 6, за
шести разред основне школе, писан на румунском
језику и писму;
915. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Информатика и рачунарство 8,
за осми разред основне школе, писан на мађарском
језику и писму;

1025
1025

1025

1025

1026

1026

1026

Страна 1036 - Броj 31

Редни број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Предмет

Страна

916. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника у дигиталном облику Биологија 5,
за пети разред основне школе, писан на мађарском
језику и писму;
917. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Физика 3, за трећи разред
гимназије, општег типа и природно-математичког
смера, писан на мађарском језику и писму;
918. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника у дигиталном облику Математика,
за пети разред основне школе, писан на мађарском
језику и писму;
919. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Хемија 3, за трећи разред
гимназије природно-математичког смера и општег
типа, писан на мађарском језику и писму;
920. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеничког комплета Техника и технологија
8, за осми разред основне школе, писан на мађарском
језику и писму;
921. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Социологија 4, за четврти разред
средње школе, писан на мађарском језику и писму;
922. Решење о одобравању за издавање и употребу
превода уџбеника Географија 3, за трећи разред
гимназије, писан на мађарском језику и писму;

1026

1027

1027

1027

1027
1028
1028

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
923. Решење о давању сагласности за именовање
вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад општине Рума;

1028

Редни број

6. јул 2022.

Предмет

Страна

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
924. Решење о давању ловишта „Горње поље“ на
газдовање;
925. Решење о давању ловишта „Тиса“ на газдовање;
926. Решење о давању ловишта „Бегеј-север“ на
газдовање;
927. Решење о давању ловишта „Бегеј-југ“ на газдовање;
928. Решење о давању ловишта „Курјаковац“ на
газдовање;
929. Решење о давању ловишта „Ченејски салаши“ на
газдовање;
930. Решење о давању ловишта „Ковиљ-север“ на
газдовање;
931. Решење о давању ловишта „Ковиљ-југ“ на
газдовање;
932. Решење о давању ловишта „Стара Тиса“ на
газдовање;
933. Решење о давању ловишта „Крчевине“ на газдовање;
934. Решење о давању ловишта „Фрушкогорац“ на
газдовање;
935. Решење о давању ловишта „Сириг“ на газдовање;
936. Решење о давању ловишта „Зец“ на газдовање;
937. Решење о давању ловишта „Обедска бара“ на
газдовање;
938. Решење о давању ловишта „Срем-север“ на
газдовање;
939. Решење о давању ловишта „Срем-југ“ на газдовање;
940. Решење о давању ловишта „Кленак“ на газдовање;
941. Решење о давању ловишта „Срем“ на газдовање;
942. Решење о давању ловишта „Дорошка“ на газдовање;

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:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад
Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27
Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
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