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На основу чл. 33. и 34. Покрајинске скупштинске одлуке о Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 
4/10), а у вези са чланом 2а. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10-Ребаланс) Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. октобра 2010. го-
дине,   д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
О ЗАДУЖЕЊУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

(ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ ДУГА) ЗА ПРОЈЕКТЕ 
У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 

ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Аутономна Покрајина Војводина прихвата обавезу задужења, 
односно  отплате дуга у складу са Закључцима Владе Републике 
Србије, 05 број: 351-5941/2010 од 19.08.2010. године и 05 број: 351-
6469/2010 од 09.09.2010. године, којима је утврђено 110 пројека-
та са територије Аутономне Покрајине Војводине, предложених 
од стране Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине, као овлашћеног предлагача, који испуњавају услове 
за реализацију, у складу са Законом о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије у условима кризе и Уредбом о на-
чину предлагања пројеката, чија је реализација у функцији под-
стицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката. 

Укупна вредност пројеката из става 1. овог члана, износи 
5.979.025.606 динара и утврђена је Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету за 2010. годину.

Члан 2.

У буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, 
обезбеђена су средства на име учешћа у финансирању пројеката 
из члана 1. ове уредбе, у износу од 10% укупне вредности истих.

Влада Аутономне Покрајине Војводине се обавезује да учешће, 
за део који не буде искоришћен у 2010. години, укључи у предлог 
акта о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, за 
исту намену.

Члан 3.

Аутономна Покрајина Војводина прихвата обавезу отплате 
кредита у висини 40% вредности пројеката из члана 1. ове уредбе, 
односно 50% вредности кредитног задужења Фонда за развој Ре-
публике Србије код пословних банака, за финансирање пројеката 
из члана 1. ове уредбе, у износу до 2.391.610.243 динара.

Члан 4.

Новчана средства из члана 3. ове уредбе,  користиће се сукце-
сивно, а најкасније до 31. децембра 2011. године. Искоришћени 
износ кредита до 31. децембра 2011. године, сматраће се коначним 
износом кредита.

Члан 5.

Отплата дуга из члана 3. ове уредбе, вршиће се под условима, 
дефинисаним Програмом ванредне подршке грађевинској индус-
трији у условима светске економске кризе у 2010. години и Јавним 
позивом за избор пословних банака за учешће у финансирању 
пројеката и програма ванредне подршке грађевинској индустрији 
Србије, расписаним од стране Министарства економије и регио-
налног развоја.

 Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 2,5%, при-
меном комформне методе. Банка ће у току трајања уговора при-
лагођавати каматну стопу у складу са променама референтне 
каматне стопе НБС.

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од 
годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кре-
дита у течај.

Период почека: 1 година. У периоду почека камата се не плаћа, 
већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно уна-
зад и приписује главном дугу.

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 јед-
наких тромесечних ануитета.

Накнада за обраду кредитног захтева: 0,5% од износа кредита и 
плаћа се једнократно, приликом повлачења средстава.

Члан 6.

Влада Аутономне Покрајине Војводине ће у предлогу акта о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине, обезбедити средства за 
благовремено и уредно измиривање обавеза и сервисирање дуга 
који је предмет ове уредбе.

Члан 7.

Овлашћује се Фонд за капитална улагања АП Војводине, да 
спроведе све активности и поступке, у циљу реализације проје-
ката који су предмет ове уредбе.

Члан 8.

Уредба ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“. 

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 422-6/2010
Нови Сад, 20. октобар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова, с.р.

548.

На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број 4/10) и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке  о покрајинским службеницима (''Службени лист АПВ“, 
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број: 09/09 и 08/07- пречишћен текст и 18/09 - промена назива 
акта), члана 69. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупш-
тини Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ“, 
број 5/10 и 8/10-испр.), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 27. октобра 2010. године,  д о н е л a   је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О  ПЛАТАМА ПОСТАВЉЕНИХ 

ЛИЦА И ПОКРАЈИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА НА 
РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА

Члан 1.

У Покрајинској уредби о платама постављених лица и покрајин-
ских службеника на руководећим радним местима („Службени 
лист АПВ“, број: 7/10, 9/10 и 12/10), у члану 14в. став 2. се брише.

Став 3. мења се и гласи:
„Руководеће лице за сваки сат који ради дуже од пуног радног 

времена (прековремени рад), има право на сат и по слободно.“
Став 5.  мења се и гласи:
„Изузетно, руководећем лицу које не може да искористи сло-

бодне сате због тога што природа послова радног места чешће 
захтева прековремени рад, може да се исплати сваки сат преко-
временог рада, по вредности редовног радног сата, увећаног за 
додатак од 26% вредности радног сата основне плате руководећег 
лица.“

Досадашњи ставови 3. и 5. постају ставови 2. и 4.
 

Члан 2.

Ова покрајинска уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Аутономне Покрајине  Војво-
дине'', a примењиваће се од 01. новембра 2010. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 120-61/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

549.

На основу члана 30. тачка 5. и члана 34. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број 4/10) и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинским службеницима (''Службени лист АПВ'', 
број: 09/09 – пречишћен текст и 18/09 - промена назива акта) и 
члана 69. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', број: 
5/10 и 8/10 – испр.), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на се-
дници одржаној 27. октобра 2010. године,  д о н е л а  је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ПОКРАЈИНСКИХ 

СЛУЖБЕНИКА НА ИЗВРШИЛАЧКИМ РАДНИМ 
МЕСТИМА И НАМЕШТЕНИКА

Члан 1.

У Покрајинској уредби о платама покрајинских службеника на 
извршилачким радним местима и намештеника („Службени лист 
АПВ“, број: 7/10, 9/10 и 12/10), у члану 19. став 2. мења се и гласи:

„Покрајинском службенику који први пут заснива радни од-
нос, одређује се коефицијент првог платног разреда платне групе 
у којој се радно место налази.“

После става 2. додајe се став 3. који гласи:
„Изузетно, покрајинском службенику који у покрајинском ор-

гану заснива радни однос из државног органа, органа државне 
управе или органа јединица локалне самоуправе, има право на 
коефицијент другог или трећег платног разреда платне групе у 
којој се радно место налази.“   

Члан 2.

У члану 26. брише се став 2. и 3.
Став 5. мења се и гласи:
„Изузетно, покрајинском службенику који не може да иско-

ристи слободне сате због тога што природа послова радног места 
чешће захтева прековремени рад, може да се исплати сваки сат 
прековременог рада, по вредности редовног радног сата, увећаног 
за додатак од 26% вредности радног сата основне плате покрајин-
ског службеника.“

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 2. и 3.

Члан 3.

Ова покрајинска уредба, ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војво-
дине'', a примењиваће се од 01. новембра 2010. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 120-62/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

550.

На основу члана 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 
АПВ", број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 27. октобра 2010. године,  д о н е л a    је

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ 

ВОЗИЛА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења служ-
бених возила (путнички аутомобили, путнички комбији и дру-
га моторна возила) за потребе Скупштине и Владе Аутономне 
Покрајине Војводине, органа покрајинскe управе, служби, упра-
ва, дирекција, Покрајинског jaвног правобранилаштва Војводине 
и  Покрајинског омбудсмана  (у даљем тексту: покрајински ор-
гани).

Члан 2.

Службена возила се могу користити при обављању службених 
послова и задатака на подручју Града Новог Сада (локалне во-
жње) и ван подручја Града Новог Сада.

Члан 3.

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем 
тексту: Управа), стара се о рационалном, наменском и економич-
ном коришћењу службених возила.

II УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 4.

Коришћење службених возила се утврђује као:
- стално коришћење службеног возила;
- коришћење службеног возила;
- коришћење дежурног службеног возила.

Члан 5.

Право на стално коришћење службеног возила имају:
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1. председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
2. председник Владе Аутономне Покрајине Војводине,
3.  потпредседник Скупштине Аутономне Покрајине Војводи-

не,
4. потпредседник Владе Аутономне Покрајине Војводине,
5. чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине,
6. покрајински омбудсман,
7. директор Управе.
Возила високе и високе средње класе могу се користити искљу-

чиво за стално коришћење службеног возила.
Кабинет председника Скупштине Аутономне Покрајине Војво-

дине и Кабинет председника Владе Аутономне Покрајине Војво-
дине, поред права на коришћење возила из става 1. овог члана, 
имају право нa стално коришћење још по два службена возила.

 
Члан 6.

Право на коришћење службеног возила имају и:
-  посланици на сталном раду у Скупштини Аутономне Покраји-

не Војводине,
-  старешине покрајинских органа које поставља или именује 

Влада или Скупштина Аутономне Покрајине Војводине,
-  секретар Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, секре-

тар Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
-  заменик старешине покрајинског органа, подсекретар у 

покрајинском секретаријату и помоћник старешине покрајин-
ског органа у случајевима када реализује службене послове и 
задатке у име старешине покрајинског органа,

-  остали покрајински службеници и намештеници, уколико ко-
ристе службено возило заједно са лицима из алинеја 1 - 4 овог 
става, или по налогу старешине органа.

Службено возило може да се користи и за протоколарне пот-
ребе.

Члан 7.

Дежурно службено возило се користи за потребе Кабинета 
председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Ка-
бинета председника Владе Аутономне Покрајине Војводине и за 
потребе изабраних, именованих и постављених лица у покрајин-
ским органима.

Дежурно службено возило се користи искључиво при оба-
вљању службених послова и задатака на подручју Града Новог 
Сада.

Начин коришћења дежурног службеног возила уредиће Упра-
ва, посебним актом.

III НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Члан 8.

Одобрење за коришћење службеног возила даје директор Уп-
раве у писаној форми.

Одобрење из става 1. овог члана, даје се на основу Захтева за 
коришћење службеног возила, који у писаној форми подноси ста-
решина органа.

Захтев за коришћење службеног возила за посланике на стал-
ном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, по одо-
брењу шефа посланичке групе у писаној форми подноси секретар 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Захтев за коришћење службеног возила садржи: назив органа, 
име и презиме корисника и његову функцију, релацију, време и 
датум поласка и повратка, као и имена и презимена путника.

Без знања старешине органа, забрањује се превоз путника који 
нису наведени у захтеву, а кршење ове одредбе, представља тежу 
повреду радне обавезе возача. 

Члан 9.

На основу поднетих Захтева за коришћење службеног возила, 
директор Управе утврђује приоритет у коришћењу службеног во-
зила корисника из члана 6. ове одлуке.

На основу приоритета утврђеног од стране директора Управе, 
шеф Аутосервиса израђује дневни распоред коришћења службе-
ног возила и распореда возача.

Директор Управе посебним актом одређује возача који је одго-
воран за задужено службено возило.

Члан 10.

Службеним возилом који користи лице из члана 5. и 6. ове од-
луке, може да управља искључиво лице запослено у Управи, на 
радном месту возач моторног возила (у даљем тексту: возач).

Службеним возилом које користи лице из члана 5. Одлуке, 
може да управља исључиво возач који има исто пребивалиште 
као и корисник службеног возила. Уколико такво лице не постоји 
у Управи, службеним возилом може да управља возач који има 
пребивалиште у истој општини у којој има пребивалиште и ко-
рисник службеног возила. Уколико у Управи не постоји запосле-
ни возач који испуњава ове услове, ангажоваће се за обављање 
послова возача на одређено време лице које испуњава један од 
ова два услова.

Возач који управља возилом које користи лице из члана 5. Од-
луке, може да вози лица из члана 6. ове одлуке, само у изузетним 
приликама, уколико Управа нема на располагању ни једног дру-
гог слободног возача.

Покрајински службеници који обављају послове инспекције и 
надзора, као и други покрајински службеници и намештеници на 
основу писане сагласности старешине органа, који поседују одго-
варајућу возачку дозволу, могу да управљају службеним возилом 
средње и ниже класе, ако службени задаци то налажу.

Сваки возач одговара за задужено службено возило.
Уколико више корисника истог дана службено путују на истој 

релацији, директор Управе, ради рационалног коришћења, ста-
вља на располагање тим корисницима једно службено возило, с 
тим да корисници договором утврђују час поласка и повратка.

На основу утврђеног распореда, шеф Аутосервиса издаје путни 
налог за службено возило возачу.

Уколико корисник службеног возила после поднетог Захтева 
за коришћење службеног возила одустане од коришћења возила, 
дужан је да о томе одмах обавести директора Управе.

Члан 11.

Возач службеног возила је у обавези да по окончању превоза, 
службено возило врати у Аутосервис и преда кључеве возила 
шефу Аутосервиса, то јест, лицу које он овласти.

Изузетно, возач службеног возила није у обавези да службено 
возило врати у Аутосервис, ако се пребивалиште корисника нала-
зи ван територије Града Новог Сада.

Корисник службеног возила је дужан да по окончању ко-
ришћења службеног возила, својим потписом овери путни налог 
за службено возило и сноси сву одговорност за тачност унетих 
података.

IV КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ КОМБИЈА И ВОЗИЛА 
ЕКОНОМСКОГ ВОЗНОГ ПАРКА

Члан 12.

Право на коришћење путничког комбија којим управља ис-
ључиво возач запослен у Управи, имају посланици у Скупшти-
ни Аутономне Покрајине Војводине, чланови Владе Аутономне 
Покрајине Војводине и запослени у покрајинским органима, када 
је на исто место ради обављања службених послова и задатака, 
неопходно превозити више корисника.

Путнички комби се може користити за потребе синдикалне ор-
ганизације покрајинских органа.

Члан 13.

Директор Управе утврђује приоритет и распоређује коришћење 
путничког комбија на основу поднетог захтева.

Члан 14.

Доставним возилима, камионима и осталим моторним возили-
ма из економског возног парка Управе, управљају возачи.

У изузетним случајевима, службеним возилима из става 1. 
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овог члана, могу да управљају и лица запослена у Управи, која 
одреди директор Управе.

Члан 15.

Евиденцију о коришћењу службених возила води шеф Ауто-
сервиса, на основу путних налога за службено возило које добија 
од возача и корисника услуга из члана 5. и 6. ове одлуке, по завр-
шетку сваке вожње.

Поступак и начин вођења евиденције коришћења службених 
возила, уредиће Управа посебним актом.

Члан 16.

На основу евиденције из члана 14. ове одлуке, директор Упра-
ве дужан је да два пута месечно сачини извештај о коришћењу 
службених возила.

Извештај садржи податке о корисницима, броју пређених ки-
лометара, утрошку горива, износу накнаде, као и друге податке.

Извештај из става 1. овог члана, доставља се Комисији за рас-
поред и опремање службених зграда и пословних просторија.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о ус-
ловима и начину коришћења службених возила ("Службени лист 
АПВ", број 5/06).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине'', а при-
мењиваће се 01. новембра 2010. године.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 404-223/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

551.
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-

тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/06), члана 33. и члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутоном-
не Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине", број: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 13. октобра 2010. године,   д о н е л а    је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину, које је донео Управни одбор Фонда, на седници одр-
жаној 12. октобра 2010. године.

 
II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине
 

Број: 402-00017/2010
Нови Сад, 13. октобар 2010. године 

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

552.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине (''Службени лист 
Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/2006), члана 33. и члана 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутоном-
не Покрајине Војводине ("Службени лист Аутономне Покрајине 
Војводине", број: 4/2010), Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
на седници одржаној 13. октобра 2010. године,  д о н е л а    је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма рада Фонда 
за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за 2010. 
годину, које је донео Управни одбор Фонда, на седници одржаној 
12. октобра 2010. године.

 
II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00002/2010
Потпредседница

 Владе АП Војводине
Нови Сад, 13. октобар 2010. године

Ана Томанова-Маканова,с.р.

553.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ос-
нивању јавног предузећа за управљање Националним парком 
Фрушка гора („ Службени лист АПВ“, број: 2/10) и члана 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводинe („Службени лист АПВ“, број: 4/10) Влада Аутоном-
не Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. октобра 2010. 
године,  д о н е л a  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА 
ГОРА“

I

Добривоје Антонић разрешава се дужности вршиоца  дужности 
директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора“.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-63/2010
Нови Сад, 13. октобра 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

554.

На основу члана 7. и 15. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању јавног предузећа за управљање Националним парком 
Фрушка гора („ Службени лист АПВ“, број: 2/10) и члана 35. став 
4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводинe („Службени лист АПВ“, број: 4/10) Влада Аутоном-
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не Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. октобра 2010. 
године,  д о н е л a  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“

I

Добривоје Антонић, именује се за директора Јавног предузећа 
„Национални парк Фрушка гора“, на период од четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-64/2010
Нови Сад, 13. октобра 2010. године

Потпредседница 
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

555.
На основу члана 13. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 

оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („ Службени 
лист АПВ“, број: 2/10) и члана 35. став 4. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводинe („Службени 
лист АПВ“, број: 4/10) Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 
седници одржаној 13. октобра 2010. године,  д о н е л a  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
 ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

I

Др Биљана Пањковић, разрешава се дужности вршиоца дуж-
ности директора Покрајинског завода за заштиту природе.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-61/2010
Нови Сад, 13. октобра 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

556.
На основу члана 7. став 1. и 2. и члана 13. став 1. Покрајинске 

скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту 
природе („Службени лист АПВ“, број: 2/10) и члана 35. став 4. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине 
Војводинe („Службени лист АПВ“, број: 4/10) Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. октобра 2010. го-
дине,  д о н е л a  ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

 ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

I

Др Биљана Пањковић именује се за директора Покрајинског 
завода за заштиту природе, на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине“.

  
Влада Аутономне Покрајине Војводине

 

Број: 023-62/2010
Нови Сад, 13. октобра 2010. године

Потпредседница 
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

557.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 11. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (''Службени гласник РС'', број: 99/2009) Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. октобра  2010. го-
дине, д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  У СУБОТИЦИ

I

Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Дома уче-
ника средњих школа  у Суботици:

из реда оснивача:
1.  Сивери Реже, наставник математике у пензији, из Суботи-

це,
2.  Мирослав Јованчић, запослен у Модерној галерији ''Ликов-

ни сусрет'' у Суботици,
3.  Зоран Стојановић, запослен у ''Витамин'' А.Д.-Хоргош у 

Хоргошу,
4.  Антун Јарамазовић, запослен у Д.О.О. ''Фертис'' Суботица 

у Суботици;
из реда родитеља:

1. Јустина Молнар из Богојева,
2. Немања Марковић из Хоргоша;

из реда запослених: 
1. Матилда Руски, васпитач у Дому,
2. Каролина Бартус, васпитач у Дому.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-691/2010
У Новом Саду, 13. октобар 2010. године

Потпредседница 
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

558.

На основу члана 30. став 1. тачка 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине (''Службени 
лист АПВ'', број: 4/2010), а у вези са чланом 36. став 1. тачка 11. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војво-
дине (''Службени гласник РС'', број: 99/2009), Влада Аутономне 
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Покрајине Војводине, на седници одржаној 13. октобра 2010. го-
дине, д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ

I

У Управни одбор Дома ученика средњих школа у Суботици, 
именују се:

из реда оснивача:
- председник

Сивери Реже, наставник математике у пензији, из Суботице;
- чланови:

1.  Цвјетин Милаковић, дипломирани економиста из Суботи-
це,

2.  Светлана Бабијановић, економиста из Мале Босне, општи-
на Суботица;

из реда родитеља:
1. Илона Јовановић из Купусине,
2. Нандор Салаи из Бачких Винограда;

из реда запослених: 
1.  Матилда Руски, дипломирани грађевински инжењер, вас-

питач у Дому,
2.  Каролина Пап Бартус,  професор мађарског језика, васпи-

тач у Дому.

II

Председник и чланови Управног одбора Дома ученика средњих 
школа у Суботици, именују се на период од четири године.

III

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-692/2010
У Новом Саду, 13. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

559.

На основу члана 30. тачка 7. члана 33. и 35. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војво-
дине ("Службени лист АПВ", брoj: 4/10), а у вези са чланом 9. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине  
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 и 
18/10-ребаланс буџета) и члана 15. тачка 3. Закона о утврђивању 
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Службени гла-
сник РС", број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војвoдине, на 
седници одржаној 20. октобра 2010. године,  д о н е л а   ј е  

 
Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим Решењем утврђује се Програм унапређења сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, обим средста-
ва за спровођење овог Програма, као и начин њиховог распоређи-
вања и коришћења.

II

Програм из тачке I овог Решења, чини његов саставни део.

 III

Ово Решење објавиће се  у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-00010/2010
Нови Сад, 20. октобра 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У АУТОНОМНОЈ 

ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. ГОДИНУ

I

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2010. годину ("Службени лист АПВ", 
број: 20/09), предвиђена су средства за унапређење сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, у укупном из-
носу од 70.010.000,00 динара из извора финансирања 01 00 При-
ходи из буџета. 

Овим Програмом утврђује се расподела средстава у износу од 
70.010.000,00 динара.

II

У складу са приливом средстава, средства из тачке I користиће 
се за следеће намене: 

А.  Нереализовани део Програма унапређења сточарства у Ау-
тономној Покрајини Војводини за 2009. годину ("Службе-
ни лист АПВ", број: 16/09), у износу од 7.222.987,32 дина-
ра. На основу резултата Конкурса за расподелу средстава 
за спровођење Програма селекцијских мера за унапређење 
сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 2009. го-
дину, средства у износу од 7.222.987,32 динара пренеће се 
Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету 
- Департман за сточарство у Новом Саду; 

Б.  Програми који ће се реализовати у 2010. години у укупном 
износу од 62.787.012,68 динара, од чега је предвиђено за: 
1.  Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког про-

грама у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину; 
у укупном износу од 48.570.512,68 динара, од чега је пред-
виђено за: 

а)  Годишњи програм мера  за спровођење одгајивачког 
програма у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. 
годину; односно спровођење одгајивачких мера у: гове-
дарству, свињарству, овчарству и козарству, живинар-
ству, код копитара, у пчеларству и пословима контроле, 
у износу од 45.327.012,68 динара, док је за 

б)  Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину; у ок-
виру говедарства, овчарства и козарства, код копитара и 
у свињарству, планирано 3.243.500,00 динара;                                

2.  Очување и одрживо коришћење генетских ресурса до-
маћих   животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 
2010. годину; у износу од 3.706.500,00 динара. Ова сред-
ства су намењена за субвенционисање  регистрованих 
пољопривредних газдинства - власника генетских ре-
сурса домаћих животиња, односно за очување, одрживо 
коришћење и унапређење начина чувања аутохтоних раса 
домаћих животиња.

3.  Програм унапређења рада удружења одгајивача стоке у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину; у изно-
су од 3.510.000,00 динара; и

4.  Набавке опреме за лабораторију за анализу млека у Ауто-
номној Покрајини Војводини за 2010. годину (3. фаза); у 
износу од 7.000.000,00 динара. Средства би се користила 
за суфинансирање пројекта: „Формирање централне ла-
бораторије за анализу млека у Војводини“, а  послове ће 
извршити Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни 
факултет - Департман за сточарство у Новом Саду. 
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III 

1.а) Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког про-
грама у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину 

У 2010. години обавиће се мере за спровођење одгајивачког 

програма у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, жи-
винарству, код копитара и у пчеларству, у обиму и висини једини-
чне цене утврђене у табелама 1. до 6. за сваку меру рада, а према 
динамици прилива средстава обезбеђеним за те намене. 

Одгајивачке мере су: 
Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера 
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Аутохтоне расе говеда

    Подолска раса

1. Селекцијске смотре 250 350 87.500

2. Контрола продуктивности уматичених крава 95 2.000 190.000

    Буша   

1. Селекцијске смотре 190 350 66.500

2. Контрола продуктивности уматичених крава 70 2.000 140.000

Племените расе говеда   

    Сименталска раса   

1. Селекцијске смотре 2.525 300 757.500

2. Контрола млечности уматичених крава 1.382 1.350 1.865.700

3. Контрола биковских мајки 11 3.000 33.000

4. Перформанс тест бикова 5 25.000 125.000

5. Биолошки тест бикова 11 20.000 220.000

6. Прогени тест на товност 3 80.000 240.000

7. Прогени тест на млечност 11 30.000 330.000

    Холштајн-фризијска раса   

1. Селекцијске смотре 18.209 300 5.462.700

2. Контрола млечности уматичених крава 7.286 1.350 9.836.100

3. Контрола биковских мајки 147 3.000 441.000

4. Перформанс тест бикова 3 25.000 75.000

5. Биолошки тест бикова 34 20.000 680.000

6. Прогени тест на млечност 15 30.000 450.000

СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   21.000.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин Укупнодинара

Аутохтоне расе

    Мангулица

1. Контрола продуктивности уматичених крмача 33 300 9.900

2. Контрола продуктивности уматичених нерастова 3 900 2.700

Племените расе   

1. Селекцијске смотре свиња 25.352 100 2.535.200

2. Контрола продуктивности уматичених крмача 12.083 300 3.624.900

3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 558 900 502.200

4. Одабирање и контрола нерастовских мајки 333 3.000 999.000

5. Перформанс тест нерастова 916 3.000 2.748.000

6. Перформанс тест назимица 8.577 300 2.573.100

7. Биолошки тест нерастова 41 5.000 205.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО:   13.200.000
 

Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству и  козарству

Ред.бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин Укупнодинара

Аутохтоне расе оваца

   Цигаја, виторога жуја
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1. Селекцијске смотре оваца 1.110 100 111.000

2. Контрола продуктивности оваца 647 300 194.100

Племените расе оваца   

1. Селекцијске смотре оваца 6.264 100 626.400

2. Контрола продуктивности оваца 3.977 300 1.193.100

3. Контрола млечности оваца 462 1.400 646.800

4. Перформанс тест овнова 9 2.800 25.200

5. Биолошки тест овнова 18 2.000 36.000

6. Прогени тест овнова 5 3.500 17.500

Племените расе коза   

1. Селекцијске смотре коза 832 100 83.200

2. Контрола продуктивности коза 559 300 167.700

3. Контрола млечности коза 370 1.300 481.000

4. Биолошки тест јарчева 9 2.000 18.000

СВЕГА ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО:   3.600.000
  

Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 

Ред.бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин Укупнодинара

Аутохтоне расе живине

Сомборска капорка, голошијан, сомборска (подунавска) 
гуска,  домаћа патка,  домаћа ћурка

1. Идентификација и обележавање 565 150 84.750

2. Контрола продуктивних својстава 404 150 60.600

Економске расе и хибриди   

1. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју 181.622 4 726.488

2. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у 
експлоатацији 156.626 4 626.504

3. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју 12.917 4 51.668

4. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експлоатацији 12.110 4 48.440

5. Контрола чистих раса кокошака 1.775 10 17.750

6. Контрола матичних јата ћурака 3.270 10 32.700

7. Тест бројлера 2.705 150 405.750

8. Тест носиља конзумних јаја 969 150 145.350

СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:   2.200.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин Укупнодинара

Расе коња намењене спорту

 - Енглески пунокрвни коњ,   Липицанер

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 51 2.500 127.500

2.

Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна 
комисија као „пепиниере“ на ергелама, и висококвалитетне 

пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним 
газдинствима

11 16.000 176.000

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, који 
потичу из сопствене производње на ергелама 53 7.000 371.000

4.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима

30 7.000 210.000

5. Лиценцирање пастува 8 7.000 56.000

Расе касача   

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 15 2.500 37.500
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2.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима 

22 7.000 154.000

3. Лиценцирање пастува 8 7.000 56.000

Балкански магарац   

1. Селекцијске смотре 30 400 12.000

СВЕГА КОПИТАРИ:   1.200.000

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.бр. Назив мере Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин Укупнодинара

1. Квалитетне пчелиње матице из линија 4.306 80 344.480

2. Перформанс тест линија 10 30.000 300.000

3. Прогени тест пчелињих матица 1 35.020 35.020

4. Селекција пчела на продуктивност 9 4.500 40.500

5. Праћење нових екотипова домаће "carnice" 1 30.000 30.000

6. Тест трутовских мајки 2 25.000 50.000

СВЕГА ПЧЕЛАРСТВО:   800.000

IV 

Распоред средстава из тачке III, подтачка 1.a) расподелиће се 
у односу 88% за рад основних одгајивачких организација и орга-
низација са посебним овлашћењима, а 12% за рад регионалних 
одгајивачких организација, са територије Аутономне Покрајине 
Војводине. 

 Конкурсом ће се утврдити услови за добијање подстицаја, по-
требна документација, критеријуми, рокови, као и остале инфор-
мације везане за подношење пријаве на конкурс.

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором 
између  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и одгајивачке организације.

 
V

Средства за финансирање послова контроле спровођења Го-
дишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, које врши глав-
на одгајивачка организација обезбеђују се у висини до 3.327.012,68 
динара. 

VI

Уколико се, према Годишњем програму мера за спровођење од-
гајивачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. 
годину, на основу приспеле конкурсне документације, утврђена 
висина новчаних средстава за одгајивачке мере код појединих 
врста стоке не реализује у целости, истa се одлуком Покрајинског 
секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусме-
рава на одгајивачке мере код других врста стоке (табеле 1-6.), а 
до планираног максималног годишњег обима одгајивачких мера 
предвиђеног Дугорочним програмом мера за спровођење одгаји-
вачког програма у Аутономној Покрајини Војводини за период 
2010-2014. године ("Службени лист АПВ", број: 12/10). 

Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера 
од предвиђених конкурсом, а највише до максималног годишњег 
обима појединих мера утврђеног Дугорочним програмом за пе-
риод 2010-2014. године, тада ће цена по јединици мере бити сраз-
мерно нижа.  

              
VII 

        
1.б) Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Ау-

тономној Покрајини Војводини за 2010. годину
Средства за суфинансирање дела трошкова одржавања локал-

них и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војво-
дини за 2010. годину укупно износе 3.243.500,00 динара. Право на 
подношење захтева за коришћење средстава имају организатори 

изложби стоке, чије се седиште налази на територији АП Војво-
дине.

 Средства предвиђена за организовање изложби говеда, оваца и 
коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке и то:

  
Говедарство   850.000,00
Овчарство и козарство  750.000,00
Копитари   1.500.000,00
Свињарство   143.500,00
УКУПНО, динара   3.243.500,00

Суфинансирање дела трошкова одржавања локалних и регио-
налних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања жи-
вотиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошкова на-
мењених за закуп изложбеног простора, озвучење, медији, бина, 
награде за најбоља грла и израда пехара, медаља, плакета, граву-
ра, ленти, розети, диплома, захвалница и каталога; рад комисије 
за оцену стоке, дежурног ветеринара и радника.  

Планирана, а нереализована средства  код изложби појединих 
врста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу 
се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у 
оквиру укупно планираних средстава.  

Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата 
спроведеног конкурса, а у зависности од обезбеђених средстава 
и времена обављених послова. Конкурсом ће се утврдити услови 
за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, 
рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве 
на конкурс.

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором 
између  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и организатора изложби стоке. 

VIII 

2. Очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих       
животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину

Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада 
власника генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2010. годину, укупно износе 3.706.500,00 
динара. Право на подношење захтева за коришћење средстава 
имају власници генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих 
животиња, који имају регистровано пољопривредно газдинство, 
чије се седиште налази на територији АП Војводине.

      Ова средства су намењена за субвенционисање регистрова-
них пољопривредних газдинстава - власника генетских ресурса 
домаћих животиња, односно за очување, одрживо коришћење и 
унапређење начина чувања аутохтоних раса домаћих животиња, 
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и то: Говедарство (подолац) и Свињарство (мангулица), чија су 
грла под контролом основних, регионалних и главне одгајивачке 
организације (Табела 7).

Табела 7. Расподела средстава код генетских ресурса за 2010. 
годину

Ред.
број Врсте аутохтоних раса Број 

грла
Цена 

дин/грлу
Износ 
динара

1. Говедарство:  а)  Подолско говече         
(Краве и мушка приплодна грла) 207   12.500 2.587.500

2.
Свињарство:  а)  Мангулица 
(Крмаче и мушка приплодна 

грла)
373    3.000 1.119.000

СВЕГА, динара 3.706.500

Планирана, а нереализована средства  код поједине врсте и 
аутохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документа-
ције, могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство преусмерити на  другу врсту и ауто-
хтону расу стоке у оквиру укупно планираних средстава. 

Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата 
спроведеног конкурса, а у зависности од обезбеђених средстава 
и времена обављених послова. Конкурсом ће се утврдити услови 
за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, 
рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве 
на конкурс.

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором 
између  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и корисника средстава.

IX

3. Програм унапређење рада удружења одгајивача стоке у Ау-
тономној Покрајини Војводини за 2010. годину 

Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада 
удружења одгајивача стоке у Аутономној Покрајини Војводини 
за 2010. годину укупно износе 3.510.000,00 динара. Право на под-
ношење захтева за коришћење средстава имају удружења одгаји-
вача стоке, чије се седиште налази на територији АП Војводине.

Средства предвиђена за суфинансирање унапређењa рада удру-
жења - асоцијација одгајивача стоке вршиће се по врстама стоке 
и то: говедарство, свињарство, овчарство, козарство, коњарство, 
живинарство и пчеларство. 

Суфинансирање  дела трошкова за унапређење рада удружења 
одгајивача стоке у  2010. години,  врши се за: едукацију, разне 
манифестације, посета другим удружењима и размену искуста-
ва у области сточарства. Подржавање програмских активности 
удружењима такође би се огледало код израде пропагандних ма-
теријала, уређења просторија и набавке неопходне опреме за рад 
удружења (рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.). 

Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата 
спроведеног конкурса, а у зависности од обезбеђених средстава 
и времена обављених послова. Конкурсом ће се утврдити услови 
за добијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, 
рокови, као и остале информације везане за подношење пријаве 
на конкурс.

Ближи услови за коришћење средстава утврђују се уговором 
између  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство и корисника средстава.

     
X

4. Набавке опреме за лабораторију за анализу млека у Аутоном-
ној Покрајини Војводини за  2010. годину (3. фаза) 

Средства за суфинансирање дела трошкова набавке опреме за 
лабораторију за анализу млека у Аутономној Покрајини Војводи-
ни за  2010. годину (3. фаза) укупно износе 7.000.000,00 динара. 

Средства би се користила за суфинансирање пројекта: „Форми-
рање централне лабораторије за анализу млека у Војводини“. 

Поред наведених чињеница, које су уско везане за рад одгаји-
вачких  - селекцијских организација и унапређење производње 

млека, оваква лабораторија може да допринесе формирању реал-
не цене сировог млека, контролисањем свих параметара на осно-
ву којих се врши обрачун, а што је интерес и на чему инсистирају 
сви произвођачи млека. Независност ове лабораторије је гаран-
ција објективности и произвођачима  и млекарама. 

Послове из тачке 4. извршиће Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет – Департман за сточарство у Новом 
Саду. Услови и начин коришћења средстава регулисаће се уго-
вором између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство и Пољопривредног факултета у Новом 
Саду.

560.
На основу  члана 33. и 35. став 4. Покрајинске скупштинске 

одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине ("Службени 
лист АПВ", брoj: 4/2010), а у вези са  чланом 15. тачка 1. Зако-
на о утврђивању надлежности Aутономне Покрајине Војводине 
("Службени гласник РС", број: 99/09), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној  20. октобра 2010. године,   д 
о н е л а   је  

 
Р Е Ш Е Њ Е

I

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о утврђи-
вању Програма селекцијских мера за унапређење сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за период 2008-2012. године 
("Службени лист АПВ", брoj: 19/07).

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 320-17/2010
Нови Сад, 20. октобра 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова

561.
На основу члана 16. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за пру-

жање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Служ-
бени лист АПВ'', број 19/06), чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(''Службени лист АПВ“, број 4/2010), Влада Аутономне Покраји-
не Војводине, на седници одржаној 20. октобра 2010. године,  д о 
н е л а   је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана 
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима за 2010. годину, који је Управни одбор Фонда за пружање 
помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, донео на 86. 
седници одржаној 02. септембра 2010. године.

 
II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-77/2010
Нови Сад, 20. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова
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562.

На основу члана 7. став 2. Покрајинске скупштинске Одлуке 
о оснивању  Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине 
(«Службени лист АПВ», број: 4/02, 7/02, 15/02, 3/06 и 11/10), члана 
30 став 1. тачка 7. и члана 35. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о Влади Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист 
АПВ», број 4/10), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 20. октобра 2010. године,     д о н е л а    је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма 
рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине за 2010. го-
дину, који је Управни одбор Фонда за развој Аутономне Покрајине 
Војводине, донео на седници одржаној 12. октобра 2010. године.

II

Ово решење објавиће се у «Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине».

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-00013/2010
Нови Сад, 20. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Макановас,р.

563.

На основу члана 35. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке 
о Влади Аутономне покрајине Војводине (''Службени лист АПВ'', 
број: 4/10), а у вези са чланом 1. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању фондације за решавање стамбених потреба 
младих наставних и научних радника и уметника, Влада Ауто-
номне Покрајине Војводине, на седници одржаној 20. октобра 
2010. године,  д о н е л а   ј е

РЕШЕЊЕ

I

Др Снежана Бабић-Кекез, доктор педагошких наука из Новог 
Сада, разрешава се дужности чланства Управног одбора Фонда-
ције за решавање стамбених потреба младих  наставних и науч-
них радника и уметника, на коју је именована Решењем Извршног 
већа Аутономне Покрајине Војводине, број: 02-00097/2006. од 12. 
јула 2006. године.

II

Доц. др Бранко Видицки, доктор заштите животне среди-
не, именује се за члана Управног одбора Фондације за реша-
вање стамбених потреба младих наставних и научних радника 
и уметника, из реда представника Владе Аутономне Покрајине 
Војводине.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-78/2010 
Нови Сад, 20. октобра 2010. године

Потпредседница 
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Макановас,р.

564.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и члана 33. 
и 35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутоном-
не Покрајине Војводине („Службени лист  АПВ“, број: 4/2010), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. 
октобра 2010. године,  д о н е л a   ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Финансијског 
плана Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводи-
не за 2010. годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седни-
ци одржаној 19.10. 2010. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-95/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

565.

На основу члана 9. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 
о оснивању Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ“, број: 13/09 и 2/10) и члана 33. и 
35. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине („Службени лист  АПВ“, број 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 27. ок-
тобра 2010. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма рада 
Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине за 
2010. годину, који је донео Управни одбор Фонда, на седници одр-
жаној 19.10. 2010. године.

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 025-70/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

566.

На основу члана 30. тачка 11. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
("Службени лист АПВ", број 4/2010), Влада Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној 27. октобра 2010. године,  д о н 
е л а   је
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Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о систематизацији радних места у Музеју савремене 
уметности Војводине у Новом Саду, број: 462-1/2010, који је донео 
директор Музеја, 20. септембра 2010. године. 

II

Ово решење објавиће се у ''Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине''.

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-00474/2010
Нови Сад, 27. октобар 2010. године

Потпредседница
 Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

567.

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број 04/2010), а у 
вези члана 6. Закона о правосудном испиту ("Сл.гласник РС", број 
16/97) и члана 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/09), покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ИСПИТИВАЧА 

У ИСПИТНОМ ОДБОРУ II ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ 
ИСПИТА

Мр Дели (Чаба) Андор из Новог Сада, разрешава се дужности 
председника Испитног одбора II и испитивача на предмету „Ус-
тавно право и правосудно организационо право“.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-152-783/2010-02
Дана 21.10.2010. године

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor

(мр Андор Дели) с.р.

568.

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број 04/2010), а у 
вези члана 6. Закона о правосудном испиту ("Сл.гласник РС", број 
16/97) и члана 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/09), покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ИСПИТНОГ ОДБОРА II

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Веско (Момчило) Крстајић из Новог Сада, судија Врховног кас-
ационог суда, именује се за председника Испитног одбора II.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-152-785/2010-02
Дана 21.10.2010. године

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor

(мр Андор Дели) с.р.

569.

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи ("Службени лист АПВ" број 04/2010), а у 
вези члана 6. Закона о правосудном испиту ("Сл.гласник РС", број 
16/97) и члана 77. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 
покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/09), покрајински 
секретар за прописе, управу и националне заједнице, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИСПИТНОГ ОДБОРА II

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Петар (Петар) Мохан из Новог Сада, саветник покрајинског се-
кретара, именује се за члана Испитног одбора II и испитивача на 
предмету „Уставно право и правосудно организационо право“.

Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице

Број: 101-152-784/2010-02
Дана 21.10.2010. године

Покрајински секретар
Мgr. Deli Andor

(мр Андор Дели) с.р.

570.

На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за прописе, управу и национал-
не мањине за дотације организацијама етничких заједница, 
Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне зајед-
нице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ АФИРМАТИВНИХ МЕРА 
И ПРОЦЕСА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА ЗА НАСТАВАК 

„ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“ У 2010. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених 
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2010. години.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од  2.000.000,00 динара.

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава  26. октобар 2010. године.
· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована прав-

на лица – организације и удружења ромске националне заједнице 
са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија 
се делатност заснива на очувању и неговању националног и кул-
турног идентитета или организације чија је делатност  усмере-
на  на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2010. години.

· Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса. 

· Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликана-
та којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима или нису благовремено, а до истека рока за пријаву по 
овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење рока за 
реализацију средстава добијених по основу ранијих конкурса Се-
кретаријата.

· Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне 
заједнице задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације или изађе на 
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лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење до-
датних услова;

· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Против ових одлука Секретаријата не може се уложити прав-

ни лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

· Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата. Комплетна конкурсна документација са упутствима 
и правилима може се преузети од 18. октобра 2010. године у прос-
торијама Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.
gov.rs

· Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

·Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини;

· Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују 
поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за прописе, 
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 
ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2010.“

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

571.

На основу члана 7. Правилника о критеријумима за финанси-
рање и суфинансирање награда за достигнућа у области науке и 
технолошког развоја од 20. октобра 2009. године ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И УНИ-
ВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ О Б Ј А В Љ У Ј У

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

"ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА НАЈБОЉИ ДИПЛОМСКИ РАД, 
ЗАВРШНИ РАД НА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ 

СТУДИЈАМА – МАСТЕР ИЛИ МАГИСТАРСКИ РАД ИЗ 
ФИЛОЗОФСКИХ И СОЦИОЛОШКИХ НАУКА'' ЗА 2010. 

ГОДИНУ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Награда "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, заврш-
ни рад на дипломским академским студијама - мастер или магис-
тарски рад из филозофских и социолошких наука" додељује се ау-
тору одбрањеног дипломског рада, завршног рада на дипломским 
академским студијама - мастер или магистарског рада из области 
филозофских и социолошких наука (у даљем тексту: добитник).

Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у 
нето износу од 300.000,00 динара.

II  УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право да конкуришу за Награду имају кандидати који испуња-
вају следеће услове:

·  да су држављани Републике Србије,
·  да су одбранили дипломски рад, завршни рад на дипломским 
академским студијама – мастер или магистарску тезу на уни-
верзитетима на територији Републике Србије,

·  да је рад одбрањен у 2010. години,
·  да је тема рада из области филозофских и социолошких на-
ука.

Предлози за кандидате за доделу Награде подносе се Одбору за 
доделу награде (у даљем тексту: Одбор).

Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог 
Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој, који 
додељује добитнику Награду.

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује На-
граду, Награда се неће доделити за текућу годину.

III  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат за Награду треба да достави пријаву која садржи:
· личне и опште податке кадидата са биографијом,
· контакт адресу, телефон и/или e-mail,
· Уз пријаву треба доставити и следећу документацију:

1.  Уверење о стеченом високом образовању, Уверење о завр-
шеним дипломски академским студијама – мастер, односно 
Уверење о стеченом академском звању магистра наука,

2.  Примерак одбрањеног дипломског рада, завршног рада на 
дипломским академским студијама – мастер  или магис-
тарског рада

3.  Копију важеће личне карте.
Позив за предлагање кандидата је отворен 30 дана од дана обја-

вљивања.
Пријаву са потребном документацијом и назнаком За Награ-

ду "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад 
на дипломским академским студијама - мастер или магистарски 
рад из филозофских и социолошких наука" доставити на једну од 
следећих адреса:

Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 5
21000 Нови Сад
Контакт особа: Јелена Цвејин 021/485-20-15.

или

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
Булевар Михајла Пупина бр. 16
21000 Нови Сад
Контакт особа: Јурибашић Биљана 021/487-45-75.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

572.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о установљавању Годишње 
награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" 
("Службени лист АП Војводине" 2/2004, 17/05) и Правилника за 
реализацију Годишње награде "Др Зоран Ђинђић за младог науч-
ника и истраживача" од 20. октобра 2009. године ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ О Б Ј А 
В Љ У Ј Е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ГОДИШЊУ НАГРАДУ 

"ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ ЗА МЛАДОГ НАУЧНИКА И 
ИСТРАЖИВАЧА" ЗА 2010. ГОДИНУ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Годишња награда "Др Зоран Ђинђић за младог научника и 
истраживача" (у даљем тексту: Награда) се додељује младом на-
учнику и истраживачу (у даљем тексту: добитник).

Добитнику Награде додељује се диплома и новчана награда у 
укупном износу од  1.000.000,00 динара.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Кандидате за Награду предлажу научне институције.
Иницијативу за предлагање кандидата од стране научних ин-

ституција могу научним институцијама упутити и друге органи-
зације и појединци.

Кандидати за Награду морају да испуњавају следеће услове:
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· да су држављани Републике Србије
·  да су ангажовани у реализацији научно-истраживачког про-
грама у институцијама у АПВ

· да нису старији од 35 година
·  да имају картон научно-истраживачког радника у бази пода-
така

· да претходно нису били добитници ове Награде.
Предлози за кандидате за доделу Награде подносе се Одбору за 

доделу награде (у даљем тексту: Одбор).
Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог са об-

разложењем Владе Аутономне Покрајине Војводине, које доноси 
коначну одлуку и додељује добитнику Награду.

Уколико Одбор утврди да нема кандидата који заслужује На-
граду, Награда се неће доделити за текућу годину.

Најмање 80% средстава од добијене новчане Награде мора се 
користити за неку од следећих намена: научно усавршавање у 
земљи и иностранству, учешће на научним скуповима са радом, 
набавку научне литературе или набавку опреме.

III КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу награде су:
-  научно-истраживачки допринос кандидата (посебно у години 

за коју се награда додељује)
- индекс цитираности
- индекс компетентности.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Научне институције које предлажу кандидате за награду под-
носе ПРИЈАВУ која садржи:

·  личне и опште податке кандидата са биографијом
·  образложење предлога и д о к у м е н т а ц и ј у која потврђује 
основне наводе из образложења, и то:

-  претходно добијена признања и награде (фотокопије при-
знања и награда)

-  подаци о оствареним резултатима рада и усавршавања (спи-
сак објављених научних и стручних радова)

·  прилоге који потврђују испуњавање услова из Јавног конкур-
са. (копију важеће личне карте, доказ да су ангажовани у реа-
лизацији научно-истраживачког програма у институцијама у 
АПВ, картон научног радника)

ПРИЈАВЕ са документацијом, научне институције подносе на 
адресу:

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 
Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, 
 са назнаком за Награду ''Др Зоран Ђинђић  
за младог научника и истраживача''.

Позив за предлагање кандидата је отворен 30 дана од дана обја-
вљивања.

Контакт особе су: Биљана Јурибашић, телефон: 021/487-45-75, 
e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs и Слађана Рудић, теле-
фон: 021/487-45-50, e-mail: sladjana.rudic@vojvodina.gov.rs

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

573.

На основу члана 36. став 2. и члана 61. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број 4/2010) и  
члана 20. став 4. члана 23. и 24. Покрајинске скупштинске   одлу-
ке о буџету АП Војводине за 2010. годину („Сл. лист АП Војводи-
не“, број 20/09), Покрајински секретаријат за локалну самоуправу 
и међуопштинску сарадњу расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

РАДА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

I

Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу суфинансираће у 2010. години пројекте за 

унапређење рада локалне управе у области подстицања локалног 
економског развоја у јединицама локалне самоуправе АП Војво-
дине.

Средства за конкурс обезбеђена су у износу до 5.000.000,00 ди-
нара, Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу  буџе-
та АП Војводине за 2010. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 18/2010) у 
разделу 20 Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и 
међуопштинску сарадњу.

Циљ Конкурса је давање доприноса бољем пословном амбијен-
ту на основама сарадње јединица локалних самоуправа и локал-
них удружења предузетника, повећање степена интегрисаности 
локалних удружења предузетника у рад ЈЛС у области локалне 
економске политике, повећање степена информисаности локал-
них предузетника и подизање квалитета заједничких наступа 
ЈЛС и локалних удружења предузетника.

Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу учествоваће највише до 90% од укупне вред-
ности пројекта ЈЛС .

Највиши износ средстава која могу бити одобрена од стра-
не Покрајинског секретаријата по појединачном пројекту је 
250.000,00 динара.

Преостали део средстава мора обезбедити подносилац проје-
кта,  из сопствених извора или из других извора.

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

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

II

1. Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоу-
праве са територије АП Војводине које имају усвојене Стратегије 
локалног одрживог развоја.   

2. Јединице локалне самоуправе могу учествовати на конкурсу 
само са једним предлогом пројекта.

3. Јединице локалне самоуправе морају да конкуришу са јед-
ном партнерском организацијом и то:

-  удружењем грађана основаним са циљем заштите и 
унапређења интереса предузетника са седиштем у АП 
Војводини, регистроване у Р.Србији.

4. Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним кон-
курсним     обрасцима попуњеним у складу са Смерницама за 
подносиоце предлога пројекта Конкурс, Смернице за подносиоце 
предлога пројекта и остали пријавни конкурсни образци могу се 
преузети са интернет странице Покрајинског секретаријата за ло-
калну самоуправу и међуопштинску сарадњу; www.samouprava.
vojvodina.gov.rs

5. Пријавни конкурсни образци достављају се у штампаном 
облику,     један оргинал и две копије и у електронском облику 
(ЦД). На коверти мора да стоји, назив Конкурса, адреса подно-
сиоца пријаве и текст: „не отварати пре састанка одређеног  за 
отварање пријава“. Пријава на конкурс подноси се Покрајинском 
секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу  
до 02.11.2010 г.

6. Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом, дос-
тављају се путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за 
локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад или лично на Писарници покрајин-
ског органа управе у згради Владе АП Војводине.

7. Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и које нису у 
складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.

8. Конкурсна документација се не враћа, а Покрајински секре-
таријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу задр-
жава право да од подносиоца пријаве затражи додатну докумен-
тацију.

9. Решење о додели средстава за суфинансирање, донеће на 
предлог Комисије, Покрајински секретар  за локалну самоуправу 
и међуопштинску сарадњу.

10. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међу-
општинску сарадњу није дужан да образлаже своје одлуке. На 
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Решење Секретаријата не може се уложити жалба нити друго 
правно средство.

11. Резултати конкурса биће објављени на интернет     страни-
ци Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и    међу-
општинску сарадњу.

12. Јединице локалних самоуправа које су подносиоци одобре-
них предлога пројекта закључиће уговор о коришћењу бесповрат-
них средстава за суфинансирање пројеката за унапређење рада 
локалне управе у Јединицама локалних самоуправа на територији 
АП Војводине са Покрајинским секретаријатом за локалну само-
управу и међуопштинску сарадњу,  а након реализације пројекта 
приложиће детаљне наративне и финансијске извештаје.

За сва питања везана за процедуре пријављивања на конкурс 
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на e-
mail:psloksam@gmail.com или путем телефона 021-487-4893 рад-
ним данима од 9 до 15 часова.

Број: 401-2232/2010-03
Нови Сад, 19.10.2010.г.

574.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програмa унапређења сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, који је Влада 
АП Војводине донела на 53. седници одржаној 20.10.2010. године 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство расписује

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ ГЕНЕТСКИХ РЕСУРСА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

ЗА 2010. ГОДИНУ

Право учешћа на конкурсу имају власници генетских ресурса 
(аутохтоних раса) домаћих животиња, који имају регистровано 
пољопривредно газдинство, чије се седиште налази на терито-
рији АП Војводине. 

Ова средства у укупном износу од 3.706.500,00 динара, су на-
мењена за субвенционисање регистрованих пољопривредних 
газдинстава - власника генетских ресурса домаћих животиња, 
односно за очување, одрживо коришћење и унапређење начина 
смештаја, исхране и неге угрожених аутохтоних раса домаћих 
животиња, и то: Говедарство (подолац) и Свињарство (мангули-
ца), чија су грла под контролом основних, регионалних и главне 
одгајивачке организације (Члан: 7, 8. и 9. Закона о сточарству, 
„Службени гласник РС“, број 41/09) - Табела 1.

 
Табела 1. Расподела средстава код генетских ресурса  

за 2010. годину

Ред.
број Врсте аутохтоних раса Број 

грла

Цена 
дин/
грлу

Износ 
динара

1. Говедарство:  а)  Подолско говече         
(Краве и мушка приплодна грла) 207 12.500 2.587.500

2. Свињарство:  а)  Мангулица 
(Крмаче и мушка приплодна грла) 373 3.000 1.119.000

СВЕГА, динара 3.706.500

Планирана, а нереализована средства  код поједине врсте и 
аутохтоне расе стоке, на основу приспеле конкурсне документа-
ције, могу се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство преусмерити на  другу врсту и ауто-
хтону расу стоке у оквиру укупно планираних средстава.

Потребна  документација:
1)  Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
2)  Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопри-

врених газдинстава или Извода из регистра пољопривред-
них газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству;

3)  Фотокопија прилога 4 (подаци о врсти и броју животиња и 
газдинствима на којима се држе или узгајају), који се налази 
у Правилнику о начину и условима уписа и вођења Регистра 
пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и 
обнову регистрације и прилога, документацији која се при-
лаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за 
пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени 
гласник РС“, број 111/09); 

4)  Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдин-
ства;

5)  Фотокопија чековне картице или уговора о отвореном на-
менском рачуну код банке;

6)  Потврда надлежног органа о измирењу обавеза на основу по-
реза (не старија од 30 дана).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Потребнa конкурсна документација подноси се закључно са 
12.11.2010. године, на следећу адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарству, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,  са на-
знаком: "Koнкурс за генетске ресурсе". 

Текст Конкурса и  Пријава на конкурс налазе се на сајту Секре-
таријата: www.psp.vojvodina.gov.rs

Захтеви који се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматрани.   

Додатне информације могу се добити на  телефон 021/456-267.

575.

На основу члана 19. Закона о сточарству ("Службени гласник 
РС", број 41/09), а у вези са чланом 9. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП  Војводине за 2010. годину („Службе-
ни лист АПВ“, број: 20/09 и 18/10-ребаланс буџета) и Програма 
унапређења сточарства у АП Војводини за 2010. годину, који је 
Влада АП Војводине донела на 53. седници одржаној 20.10.2010. 
године,Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство расписује 

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. 

ГОДИНУ

Средства за спровођење Годишњег програма мера  за спро-
вођење одгајивачког програма у АП Војводини за 2010. годину 
(у даљем тексту: Програм), у износу од 45.327.012,68 динара ко-
ристиће се за: 

Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, 
свињарству, овчарству и   козарству, живинарству, код копитара 
и у пчеларству. 

Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму 
и висини јединичне цене утврђене у  табелама 1. до 6. за сваки 
вид рада, а према динамици прилива средстава обезбеђеним за 
те намене, и то: 
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Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у говедарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера 

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

Аутохтоне расе говеда

Подолска раса

1. Селекцијске смотре 250 350 87.500

2.
Контрола 

продуктивности 
уматичених крава

95 2.000 190.000

Буша   

1. Селекцијске смотре 190 350 66.500

2.
Контрола 

продуктивности 
уматичених крава 

70 2.000 140.000

Племените расе 
говеда   

Сименталска раса   

1. Селекцијске смотре 2.525 300 757.500

2. Контрола млечности 
уматичених крава 1.382 1.350 1.865.700

3. Контрола биковских 
мајки 11 3.000 33.000

4. Перформанс тест 
бикова 5 25.000 125.000

5. Биолошки тест бикова 11 20.000 220.000

6. Прогени тест на 
товност 3 80.000 240.000

7. Прогени тест на 
млечност 11 30.000 330.000

    Холштајн-фризијска 
раса   

1. Селекцијске смотре 18.209 300 5.462.700

2. Контрола млечности 
уматичених крава 7.286 1.350 9.836.100

3. Контрола биковских 
мајки 147 3.000 441.000

4. Перформанс тест 
бикова 3 25.000 75.000

5. Биолошки тест бикова 34 20.000 680.000

6. Прогени тест на 
млечност 15 30.000 450.000

СВЕГА 
ГОВЕДАРСТВО:   21.000.000

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

Аутохтоне расе

Мангулица

1.
Контрола 

продуктивности 
уматичених крмача

33 300 9.900

2.

Контрола 
продуктивности 

уматичених 
нерастова

3 900 2.700

Племените расе   

1. Селекцијске смотре 
свиња 25.352 100 2.535.200

2.
Контрола 

продуктивности 
уматичених крмача

12.083 300 3.624.900

3.

Контрола 
продуктивности 

уматичених 
нерастова

558 900 502.200

4.
Одабирање 
и контрола 

нерастовских мајки
333 3.000 999.000

5. Перформанс тест 
нерастова 916 3.000 2.748.000

6. Перформанс тест 
назимица 8.577 300 2.573.100

7. Биолошки тест 
нерастова 41 5.000 205.000

СВЕГА 
СВИЊАРСТВО:   13.200.000

 Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству 
и  козарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

Аутохтоне расе 
оваца

   Цигаја, виторога 
жуја

1. Селекцијске смотре 
оваца 1.110 100 111.000

2.
Контрола 

продуктивности 
оваца

647 300 194.100

Племените расе 
оваца   

1. Селекцијске смотре 
оваца 6.264 100 626.400

2.
Контрола 

продуктивности 
оваца

3.977 300 1.193.100

3. Контрола 
млечности оваца 462 1.400 646.800

4. Перформанс тест 
овнова 9 2.800 25.200

5. Биолошки тест 
овнова 18 2.000 36.000

6. Прогени тест 
овнова 5 3.500 17.500

Племените расе 
коза   

1. Селекцијске смотре 
коза 832 100 83.200

2.
Контрола 

продуктивности 
коза

559 300 167.700

3. Контрола 
млечности коза 370 1.300 481.000

4. Биолошки тест 
јарчева 9 2.000 18.000

СВЕГА 
ОВЧАРСТВО И 
КОЗАРСТВО:

  3.600.000
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Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у 
живинарству 

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

Аутохтоне расе 
живине

Сомборска капорка, 
голошијан, 
сомборска 

(подунавска) гуска,  
домаћа патка,  
домаћа ћурка

1. Идентификација и 
обележавање 565 150 84.750

2.
Контрола 

продуктивних 
својстава

404 150 60.600

Економске расе и 
хибриди   

1.
Контрола матичних 
јата кокоши тешког 

типа у одгоју
181.622 4 726.488

2.
Контрола матичних 
јата кокоши тешког 

типа у експлоатацији
156.626 4 626.504

3.
Контрола матичних 
јата кокоши лаког 

типа у одгоју
12.917 4 51.668

4.
Контрола матичних 
јата кокоши лаког 

типа у експлоатацији
12.110 4 48.440

5. Контрола чистих 
раса кокошака 1.775 10 17.750

6. Контрола матичних 
јата ћурака 3.270 10 32.700

7. Тест бројлера 2.705 150 405.750

8. Тест носиља 
конзумних јаја 969 150 145.350

СВЕГА 
ЖИВИНАРСТВО:   2.200.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

Расе коња намењене 
спорту

 - Енглески пунокрвни 
коњ,   Липицанер

1.

Контрола 
продуктивности 

уматичених грла са 
познатим пореклом

51 2.500 127.500

2.

Коришћење у 
репродукцији 

пастува, које одреди 
стручна комисија 
као „пепиниере“ 
на ергелама, и 

висококвалитетне 
пастуве у оквиру 
матичних запата 

на индивидуалним 
газдинствима

11 16.000 176.000

3.

Одгој подмлатка оба 
пола у старости од 
1 до 3 године, који 

потичу из сопствене 
производње на 

ергелама

53 7.000 371.000

4.

Одгој подмлатка оба 
пола у старости од 
1 до 3 године, који 

потичу из сопствене 
производње на 
индивидуалним 

газдинствима

30 7.000 210.000

5. Лиценцирање пастува 8 7.000 56.000

Расе касача   

1.

Контрола 
продуктивности 

уматичених грла са 
познатим пореклом

15 2.500 37.500

2.

Одгој подмлатка оба 
пола у старости од 
1 до 3 године, који 

потичу из сопствене 
производње на 
индивидуалним 

газдинствима 

22 7.000 154.000

3. Лиценцирање пастува 8 7.000 56.000

Балкански магарац   

1. Селекцијске смотре 30 400 12.000

СВЕГА КОПИТАРИ:   1.200.000
 
 Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
бр. Назив мере Планирани 

обим мера

Цена по 
јединици 
мере/дин

Укупнодинара

1. Квалитетне пчелиње 
матице из линија 4.306 80 344.480

2. Перформанс тест 
линија 10 30.000 300.000

3. Прогени тест 
пчелињих матица 1 35.020 35.020

4. Селекција пчела на 
продуктивност 9 4.500 40.500

5.
Праћење нових 

екотипова домаће 
"carnice"

1 30.000 30.000

6. Тест трутовских мајки 2 25.000 50.000

СВЕГА 
ПЧЕЛАРСТВО:   800.000

             
Распоред средстава за спровођење мера одгајивачког програма  

расподелиће се у односу 88% за рад основних одгајивачких орга-
низација и организација са посебним овлашћењима, а 12% за рад 
регионалних одгајивачких организација, са територије Аутоном-
не Покрајине Војводине.

Уколико се према Програму, на основу приспеле конкурсне до-
кументације, утврђена висина новчаних средстава за одгајивачке 
мере код појединих врста стоке не реализује у целости, истa се 
одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство преусмерава на одгајивачке мере код других врста 
стоке (табеле 1-6.), а до планираног максималног годишњег оби-
ма одгајивачких мера предвиђеног Дугорочним програмом мера 
за спровођење одгајивачког програма у Аутономној Покрајини 
Војводини за период 2010-2014. године ("Службени лист АПВ", 
број 12/10).  
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Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера 
од предвиђених конкурсом, а највише до максималног годишњег 
обима појединих мера утврђеног Дугорочним програмом за пе-
риод 2010-2014. године, тада ће цена по јединици мере бити сраз-
мерно нижа.  

Средства за финансирање послова контроле спровођења Про-
грама, које врши главна одгајивачка организација обезбеђују се у 
висини до 3.327.012,68 динара.      

Средства за спровођење Програма користиће се за:
1.  Спровођење мера одгајивачког програма у говедарству, 

свињарству, овчарству и   козарству, живинарству, код копи-
тара и у пчеларству;

2.  Обављање послова контроле спровођења Програма.
Право учешћа на конкурсу из тачке 1. имају одгајивачке орга-

низације и организације са посебним овлашћењима  са терито-
рије Аутономне Покрајине Војводине, које испуњавају услове из 
члана 7, 8, 9. и 10. Закона о  сточарству ("Службени гласник РС", 
број 41/09).         

Право на  подношења захтева за коришћење средстава за наме-
не из тачке 2. имају одгајивачке организације са територије Ауто-
номне Покрајине Војводине, које испуњавају услове из члана 9. 
Закона о  сточарству ("Службени гласник РС", број 41/09).         

Основне одгајивачке организације и организације са посебним 
овлашћењима (члан 7. и 10. Закона о  сточарству) конкуришу за 
надокнаду трошкова и остварују право на средства, преко Регио-
налне одгајивачке организације (члан 8.), на чијој  су територији 
извршавали послове, а која контролише њихов рад и обрађује до-
бијене податке. Регионална одгајивачка организација прикупље-
ну конкурсну документацију од организација на свом терену, са 
збирним списком организација које испуњавају услове конкурса, 
доставља овом Секретаријату.

Потребна документација: а) Пријава на конкурс; б) Извод из 
Годишњег програма мера  за спровођење одгајивачког програ-
ма подносиоца захтева, податке о подручју на коме се спрово-
ди програм, податке о кадровској и техничкој опремљености за 
спровођење програма; в) Пријава по врстама стоке; г) Фотокопија 
депо картона; д) Оверена фотокопија дипломе лица које ради на 
пословима мера за спровођење одгајивачког програма код под-
носиоца захтева; ђ) Оверена фотокопија радне књижице; е) Ре-
шење издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, којим се доказује испуњеност услова из члана 
7, 8, 9. и 10. Закона о  сточарству ("Службени гласник РС", број 
41/09); ж) Регионална одгајивачка организација треба да достави 
и збирни списак Основних одгајивачких организација на својој 
територији, које испуњавају услове конкурса.

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.    

Подносилац захтева може једним захтевом конкурисати за до-
делу средстава за више намена (табеле 1-6.). 

Рок за подношење захтева са осталом потребном документа-
цијом је закључно са 15. новембром 2010. године, на следећу ад-
ресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарству, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,  са 
назнаком: "Koнкурс за одгајивање стоке".

Текст  Конкурса и  Пријава на конкурс налазе се на сајту Секре-
таријата:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Захтеви који се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматрани.  

Ближе информације могу се добити на телефон 021/456-267.  

576.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програмa унапређења сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, који је Влада 
АП Војводине донела на 53. седници одржаној 20.10.2010. године 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство расписује

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМA 

УНАПРЕЂЕЊА РАДА УДРУЖЕЊА ОДГАЈИВАЧА СТОКЕ 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. 

ГОДИНУ

Средства за суфинансирање дела трошкова унапређења рада 
удружења одгајивача стоке у АП Војводини укупно износе 
3.510.000,00 динара. Расподела предвиђених средства вршиће се 
за унапређењa рада удружења  одгајивача стоке, чије се седиште 
налази на територији АП Војводине.

Потребна документација: 
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретарија-

та;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар удружења;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопија картона депонованих потписа; 
5. Програм рада за 2010. годину (теме, циљеви, време и ме-

сто реализације). 

Суфинансирање дела трошкова за унапређење рада удружења 
одгајивача стоке у  2010. години,  врши се за: едукацију, разне 
манифестације, посета другим удружењима и размена искуста-
ва у области сточарства. Подржавање програмских активности 
удружењима такође би се огледало код израде пропагандних ма-
теријала, уређења просторија и набавке неопходне опреме за рад 
удружења (рачунар, дигитални фотоапарат, камера, и др.).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију.

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство. 

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за реализацију активности је годину дана од дана дознаке 
средстава.

Потребнa конкурсна документација подноси се закључно са 
12.11.2010. године, на следећу адресу:  Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16,  са назнаком: "Koнкурс за удружења 
одгајивача стоке". 

Текст  Конкурса и  Пријава на конкурс налазе се на сајту Секре-
таријата:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Захтеви који се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматрани.   

Додатне информације могу се добити на  телефон 021/456-267. 

577.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2010. годину („Службени лист АПВ“, број: 20/09 
и 18/10-ребаланс буџета) и Програмa унапређења сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину, који је Влада 
АП Војводине донела на 53. седници одржаној 20.10.2010. године 
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Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство расписује

К О Н К У Р С
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА  ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ 

И РЕГИОНАЛНИХ ИЗЛОЖБИ  СТОКЕ У АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2010. ГОДИНУ

   Средства за суфинансирање дела трошкова одржавања локал-
них и регионалних  изложби стоке у АП Војводини укупно износе 
3.243.500,00 динара. Право на подношење захтева за коришћење 
средстава имају удружења грађана - организатори изложби стоке, 
чије се седиште налази на територији АП Војводине. 

Предвиђена расподела средстава за организовање изложби го-
веда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке 
и то:

Говедарство                                850.000,00
Овчарство и козарство                750.000,00
Копитари                                 1.500.000,00
Свињарство                                143.500,00
УКУПНО, динара                   3.243.500,00
Планирана, а нереализована средства код изложби појединих 

врста стоке, на основу приспеле конкурсне документације, могу 
се одлуком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство преусмерити на изложбе друге врсте стоке у 
оквиру укупно планираних средстава. 

Потребна документација: 
1.  Захтев који треба да садржи податке о Програму одржавања 

и називу изложбе, датуму и месту одржавања изложбе, врс-
ти и категорији стоке, броју грла на изложби, спецификацији 
трошкова и износ тражених средстава; 

2. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата;
3. Фотокопија решења о упису у Регистар удружења;
4. Фотокопија ПИБ обрасца;
5. Фотокопија картона депонованих потписа; 
6.  Фотокопије: Рачуна, Извода од банке о утрошку средстава, 

Налога благајни за исплату средстава.
Суфинансирање  дела трошкова одржавања локалних и реги-

оналних изложби врши се за: утврђивање здравственог стања 
животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, трошко-
ва намењених за закуп изложбеног простора, озвучење, медији, 
бина, награде за најбоља грла и израда пехара, медаља, плакета, 
гравура, ленти, розети, диплома, захвалница и каталога; рад ко-
мисије за оцену стоке, дежурног ветеринара и радника.

Секретаријат ће прихватити захтеве за већ одржане изложбе 
стоке у току 2010. године. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подно-
сиоца пријаве затражи додатну документацију. 

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство. 

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секре-
тар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и оба-
везе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се 
уговором.

Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средста-
ва у буџет АП Војводине.

Рок за реализацију активности је 31.12.2010. године.

Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 
12.11.2010. године, на следећу адресу: Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16,  са назнаком: "Koнкурс за изложбе 
стоке". 

Текст  Конкурса и  Пријава на конкурс налазе се на сајту Секре-
таријата:   www.psp.vojvodina.gov.rs

Захтеви који се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматрани.  

Додатне информације могу се добити на  телефон 021/456-267.

578.
На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-

длежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник 
РС", број: 99/09), члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”, бр. 4/2010 и члана 9. 
раздео 09 и члана 22. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину ("Служ-
бени лист АПВ", број: 20/09) и члана 6. Правилника за суфинан-
сирање пројеката подстицања јавног информисања у дијаспори, 
број: 651-00007/2010, Покрајински секретаријат за информације 
расписује:

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈАВНОГ 
ИНФОРМИСАЊА У ДИЈАСПОРИ

Укупан износ средстава који се расподељује је 2.000.000 дина-
ра.

Конкурсом за суфинансирање пројеката јавног информисања 
у дијаспори одобравају се средства за реализацију пројеката ин-
формисања на матерњем језику припадника српског народа који 
живе у суседним државама Аутономне Покрајине Војводине, и то: 
Хрватској, Мађарској и Румунији (у даљем тексту: дијаспора).

Средства се одобравају у циљу: увођења, побољшања  или про-
ширења  програмских садржаја у регистрованим јавним гласи-
лима, развоја јавних гласила, унапређења програмских садржаја 
јавних гласила, подршке остваривања права српског народа у 
дијаспори на информисање на сопственом језику, развоју образо-
вања  и неговање сопствене културе и идентитета, развоја језичке 
културе.

Покрајински секретаријат за информације суфинансира пројек-
те највише до 75% вредности пројекта.

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ 

Предмет конкурса jе суфинансирање нових  или обновљених 
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интере-
са српског народа у дијаспори у области информисања.

Циљ конкурса jе суфинансирање производње нових и обновље-
них програмских садржаjа jавних гласила у дијаспори значаjних 
за остваривање интереса припадника српског народа који живи у 
дијаспори, што подразумева увођење, побољшање  или проши-
рење  програмских садржаја у новинама или електронским јав-
ним гласилима који се посебно односе на економску, друштвену 
и културну проблематику, питања из области социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана, 
родну равноправност, мањинске друштвене групе, заштиту жи-
вотне средине.

Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за 
остваривање права на jавно информисање српског народа, значаj 
проjекта за унапређење права на информисање и jезичког и кул-
турног идентитета припадника српског народа, квалитет, актуел-
ност,  креативност, експеримент у жанру, финансиjска конструк-
циjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост проjекта. Предност 
имају пројекти  који су доступни већем броjу корисника.

УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласи-
ла чије се седиште налази на територији државе из које конкури-
ше предлагач пројекта.

Предложени пројекат се мора реализовати преко регистрова-
ног јавног гласила и уколико је учесник на конкурсу регистро-
ван за продукцију, али не и за емитовање, мора имати потписан 
уговор са регистрованим јавним гласилом које ће емитовати ме-
дијски производ.

Право учешћа на конкурсу имаjу регистровани оснивачи јав-
них гласила и правна лица регистрована за аудио и видео продук-
ције на језику и писму припадника српског народа у наведеним 
земљама.

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ

Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински 
секретар за информације. Комисија састављена од представни-
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ка покрајинских органа, струковних удружења, представника 
савета националних мањина и невладиних организација које се 
баве медијском проблематиком, разматраће пристигле проjекте и 
утврдити предлог за суфинансирање проjеката.

Уз попуњен образац пријаве, оснивач јавног гласила мора дос-
тавити:

- уверење о регистрацији оснивача јавног гласила,
- уверење о регистрацији јавног гласила,
-  уговор о уступању медијског производа за емитовање са ре-

гистрованим јавним гласилом (уколико је учесник регистро-
ван за продукцију, али не и за емитовање),

- потврда о броју жиро рачуна,
- потврда о матичном броју,
-  потврда о пореском идентификационом броју.
Конкурсна комисија неће разматрати:
-  пријаве оснивача јавних гласила који не испуњавју услове по 

конкурсу, односно немају право учешћа на конкурсу, 
- неблаговремено поднете приjаве,  
-  пројекте који нису у складу са утврђеним предметом конкур-

са,
- непотпуну документациjу,
-  пријаве оснивача јавних гласила који су већ добијали сред-

ства од Секретаријата, а нису поднели комплетан извештај, 
-  пријаве које нису поднете на обрасцу Секретаријата. 
Коначно решење о додели средстава доноси покрајински се-

кретар и против тог решења не може се употребити правно сред-
ство. Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за информације www.vojvodina.gov.
rs/psinf .

Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром 
Буџета Владе АП Војводине и финансијским могућностима 
Покрајинског секретаријата за информације.

Средства се  користе искључиво за намене за која су додељена, 

а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату за 
информације достави извештај о реализацији пројекта и  доказ о 
наменском коришћењу додељених средстава.

Конкурс jе отворен 15 дана од дана објављивања. 

VI ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на 
формуларима коjи се могу наћи на саjту: www.vojvodina.gov.rs/
psinf. 

 Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:  
1. Два примерка путем поште на адресу: 

Покрајински секретаријат за информације, Булевар Михајла 
Пупина 16, са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката 
јавног информисања у дијаспори.

2. Један примерак путем електронске поште на:

e-mail: mediji.psinf@gmail.com 

са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката јавног ин-
формисања у дијаспори

Додатне информациjе се могу добити на телефон 021/487 42 74
Корисник средстава је дужан да  пројекат реализује до 31. де-

цембра 2010. године.

Покрајински секретаријат за информације 

Број: 105-401-2254/2010-01
Покрајински секретар за информације

Ана Томанова Маканова,с.р.

Оглашавају се неважећим изгубљена 
документа, и то:

Објављују се неважећим полисе оси-
гурања власништво Компанија “Дунав 
осигурање”а.д.о. Београд, Главна филија-
ла осигурања Нови Сад и то:
ЗЕЛЕНА КАРТА
- ЗК/2 бр: 03394968 5 који је задужила 
Агенција „Царусо“ Нови Сад 
- ЗК/2 бр: 03293321 9 који је задужила 
Агенција „Нинић-Радановић“ Жабаљ
- ЗК/2 бр: 03221512 8 који је задужила 
Агенција „Ауто-техника“ Нови Сад
- ЗК/2 бр. 03247807 2 који је задужила 
Агенција „Габика“ Каћ
- ПОЛИСЕ АУТО-КАСКА
ОБ-150 бр: 89036460 2 коју је задужио Но-
ваковић Милан
ДОДАТАК УЗ ПОЛИСУ 
ОМВ-АК-03 БР: 00101703 0 коју је задужи-
ла Поповић Данијела. 5748
 Фиуљанин Смиља, Нови Пазар, Рашка 
10., сведочанство IV године хемијске шко-
ле, издата у Новом Саду.5749
 Лука Мишковић, Ср. Карловци, Ивана 
Филиповића 36., радна књижица издата у 
Ср. Карловцима. 5750
 Ђуро Личина, Нови Сад, Народног 
фронта 29/144., ђачка књижица  ОШ „Ж. 
Зрењанин” издата у Новом Саду. 5751
 Миле Петровић, Нови Сад, Радоја Дома-
новића 24., сведочанство ОШ „Лаза Кос-
тић” издата у Ковиљу. 5752
 Немања Николић, Нови Сад, Мише Ди-
митријевића 3/12., радна књижица издата 
у Новом Саду. 5753

 Половински Сава, Ср. Карловци, Стра-
тимировића 31., пловидбена дозвола РБ 
НС-2525, издата у Новом Саду. 5754
 Арсић Никола, Козарачка 10., Нови Сад, 
радна књижица издата у Новом Саду. 5755
 Малеш Мирослав, Дунавска 34/б., Ве-
терник, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5756
 Лазић Зорица, Фрушкогорска 43., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5757
 Максимовић Ненад, Вука Караџића 
I/10., индекс МО90/09, издат у Новом Саду. 
5758
 Зарнолки Јожеф, Ковач Антала 10., Те-
мерин, сведочанство IVразреда средње 
грађевинске школе издато у Новом Саду. 
5759
 Вишња Поледица, Нови Сад, Балзакова 
64/64., диплома СШ „Павле Савић” издата 
у Новом Саду. 5760
 Пешић Слађана, Манастирска 32., Рако-
вац, радна књижица издата у Л. Лесковца. 
5761
 Пајић Мирко, Руменачка 5., Нови Сад, 
чекови Банке Интесе 0000032008013, 
000040425910 издати у Новом Саду. 5762
 Радовановић Миленко, Нови Сад, Пре-
радовићева 135., диплома медицинског 
факултета издата у Новом Саду. 5763
 Јожеф Зарновцки, Темерин, Ковач Ан-
тала 10., диплома СШ „Ј. Вукановић” из-
дата у Новом Саду. 5764
 Нинков Кристина, Шафарикова 84/9., 
Бачка Паланка, сведочанство 1. разреда 
карловачке гимназије издато у Ср. Карлов-
цима. 5765
 Вукал Саша, Данила Киша 17/а., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5766

 Алић Сањам Балзакова 3/19., Нови Сад, 
сведочанство II и III разреда средње са-
обраћајне школе, издата у Новом Саду. 
5767
 Томислав Антић, Саве Ковачевића 22., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5768
 Милекшић Богдан, Нови Сад, Народног 
фронта 20., диплома о завршном испиту 
машинско техничке школе „Пинки” изда-
та у Новом Саду. 5769
 Зоран Настић, Нови Сад, Стевана Вуко-
мановића 13., диплома средње машинске 
школе, издата у Новом Саду. 5770
 Лирие Исламај, Нови Сад, Мајке Југо-
вића 45., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5771
 Хаки Стола, Нови Сад, Баја Пивљанина 
24., радна књижица издата у Новом Саду. 
5772
 Јанковић Иван, Београд, Молерова 44., 
пловидбена дозвола бр. НС-1765 издата у 
Новом Саду. 5773
 Радоје Јовановић, Нови Сад, Бранимира 
Ћосића 33., радна књижица издата у Субо-
тица. 5774
 Ивана Лазић, Нови Сад, Народног 
фронта 68/451, индекс бр. Њ58/08, издат у 
Новом Саду. 5775
 Дробњик Саболч, Максима Горког 6., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5776
 Несторовић Јован, Трг. Републике Хр-
ватске 2., Вуковар, индекс бр. 792/08 издат 
у Новом Саду. 5777
 Јовић Весна, Нови Сад, Достојевског 
14., радна књижица издата у Б. Паланци. 
5778
 Пајчић Душан, Цетињска 33., Нови Сад, 
индекс Е23/09 издат у Новом Саду. 5779

НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА
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 Исламај Лиаие, Мајке Југовиће 45., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5780
 Стола Хаки, Баја Пивланина 24., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5781
 Губеринић Марија, Лазе Костића 18., 
Нови Сад, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5782
 Кијевски Арсеније, Тунислава Пауно-
вића 3., Петроварадин, радна књижица 
издата у Новом Саду. 5783
 Самарџић Славко, Доња Барања 27., 
Буковац, радна књижица издата у Шапцу. 
5784
 Гаруновић Илија, Сремска 1., Ср. Ка-
меница, сведочанство I разреда средње 
саобраћајне школе, издато у Новом Саду. 
5785
 Милош Крстић, Нови Сад, Сељачких 
буна 81., ловна карта за сезону 2010/11 из-
дата у Новом Саду. 5786
 Јелена Божиловић, Ср. Карловци, Мит-
рополита Стратимировића 18., сведочан-
ство И. разреда економске школе у Врању. 
5787
 Богдан Карабаш, Мол, Вука Караџића 
40/б., сведочанство I, II разреда средње ма-
шинске школе издато у Новом Саду. 5788
 Угреновић Срђан, Футог, Симе Шолаје 
38., сведочаснтво ОШ „Десанка Максимо-

вић” издато у Футогу. 5789
 Андријан Ардељин, Ср. Каменица, 
Мали до 2., 15., диплома СШ „Пинки” из-
дата у Новом Саду. 5790
 Банић Ђорђе, Новосадска 15., Футог, 
сведочанство VII разреда ОШ „Милан 
Петровић” издато у Новом Саду. 5791
 Горан Стојаовић, Нови Сад, Балзакова 
28., диплома СШ „Пинки”, издата у Новом 
Саду. 5792
 Јелена Божиловић, Нови Сад, М. Стра-
тимировића 4., сведочанства II, III, и IV  
година средње економске школе, издата у 
Новом Саду. 5793
 Манојловић Мелита, Епископа Висаи-
рона 4., Нови Сад, сведочанства I, II i III 
године средње машинске школе издата у 
Новом Саду. 5794
 Јакић Иван, Нова 93., Рума, индеx бр. 
568/09 издата у Новом Саду. 5795
 Лазић Вера, Максима Горког 38., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5796
 Јасна Шкрбић, Каћ, Омладинска 34., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5797
 Лека Илијана, Нови Сад, Гогољева 29., 
радна књижица издата у Новом Саду. 
5798
 Милица Милинчић, Ср. Каменица, 
Војводе Путника 7., индекс бр. МО76/06 

издат у Новом Саду. 5799
 Продановић Душан, Сентендрејски пут 
157., Нови Сад, радна књижица издата у 
Новом Саду. 5800
 Данка Лешков, Нови Сад, Змај Огњена 
Вука 24., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5801
 Јовановић Ранко, Тодора Тозе Јовано-
вића 12., Нови Сад, радна књижица издата 
у Новом Саду. 5802
 Зечевић Зоран, Ветерник, И. Л. Рибара 
2., индекс бр. 5368 издата у Новом Саду. 
5803
 Николић Мирјана, И. Л. Рибара 3., Ве-
терник, радна књижица издата у Новом 
Саду. 5804
 Љиљана Зорановић, Лединци, Змај Јо-
вина 31., радна књижица издата у Новом 
Саду. 5805
 Регељац Софија, Светосавска 15., Нови 
Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 
5806
 Бикић Благоје, Бранка Радичевића 11., 
Сириг, индекс бе. ИТ63/09 издат у Новом 
Саду. 5807
 Ђукановић Марусија, Јернеја Копитара 
7., Нови Сад, месечна показна карта издата 
у Новом Саду. 5808
 Ђукановић Марусија, Јернеја Копитара 
7., Нови Сад, индекс бр. Њ24/09 издата у 
Новом Саду. 5809
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Издавач:Покрајински секретаријат за прописе,управу и националне мањине.Одговорни уредник: Ксенија Јовановић. Тел.021 487 40 00. 
Штампа: ДОО Мађар со Кфт.  Штампарија ФОРУМ ,Војводе Мишића бр1, Нови Сад.  Телефони;  редакција 021 457 060,  

Служба претплате: 021 557 244 ,  Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

Редни број Предмет Страна

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати  /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад 

Редни број Предмет Страна

С А Д Р Ж А Ј

ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

547. Покрајинска уредба о задужењу Аутономне Покраји-
не Војводине (прихватање обавезе отплате дуга) за 
пројекте у функцији подстицања грађевинске индус-
трије Републике Србије

548. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајин-
ске уредбе о платама постављених лица и покрајин-
ских скужбеника на руководећим радним местима

549. Покрајинска уредба о изменама и допунама Покрајин-
ске уредбе о платама покрајинских службеника на из-
вршилачким радним местима и намештеника;

550. Одлука о условима и начину коришћења службених 
возила

551. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана Фонда за капитална улагања Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2010. годину

552. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Програма рада Фонда за капитална улагања Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2010. годину

553. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа «Национални парк Фрушка гора»

554. Решење о именовању директора Јавног предузећа 
«Национални парк Фрушка гора»

555. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Покрајинског завода за заштиту природе

556. Решење о именовању директора Покрајинског завода 
за заштиту природе

557. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Суботици

558. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома 
ученика средњих школа у Суботици

559. Решење о утврђивању Програма унапређења сточар-
ства у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. го-
дину

560. Решење о престанку важења Решења о утврђивању 
Програма селекцијских мера за унапређење сточар-
ства у Аутономној Покрајини Војводини за период 
2008-2012. година

561. Решење о давању сагласности на измене и допуне Фи-
нансијског плана Фонда за пружање помоћи избеглим, 
прогнаним и расељеним лицима за 2010. годину

562. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Програма рада Фонда за развој Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2010. годину

563. Решење о разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Фондације за решавање стамбених потреба 
младих наставних и научних радника и уметника

564. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Финансијског плана Фонда «Европски послови» Ау-
тономне Покрајине Војводине за 2010. годину

565. Решење о давању сагласности на измене и допуне 
Програма рада Фонда «Европски послови» Аутоном-
не Покрајине Војводине за 2010. годину

566. Решење о давању сагласности на Правилник о изме-
нама и допунама Правилника о систематизацији рад-
них места у Музеју савремене уметности Војводине 
у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

567. Решење о разрешењу председника и испитивача у Ис-
питном одбору II за полагање правосудног испита

568. Решење о именовању председника Испитног одбора 
II за полагање правосудног испита

569. Решење о именовању члана Испитног одбора II за по-
лагање правосудног испита

570. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на 
реализацију афирмативних мера и процеса за ин-
теграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ 
у 2010. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

571. Јавни конкурс за подношење предлога за доделу на-
граде „Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, 
завршни рад на дипломским академским студијама-
мастер или магистарски рад из филозофских и соци-
олошких наука“ за 2010. годину

572. Јавни конкурс за предлагање кандидата за годишњу 
награду „Др Зоран Ђинђић за младог научника и ис-
траживача“ за 2010. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ 

САРАДЊУ

573. Конкурс за суфинансирање пројеката за унапређење 
рада локалне управе у јединицама локалних самоу-
права на територији АП Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО 

574. Конкурс о расподели средстава за очување и одржи-
во коришћење генетских расурса домаћих животиња 
у Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину

575. Конкурс о расподели средстава за спровођење Го-
дишњег програма мера за спровођење одгајивач-
ког програма у Аутономној Покрајини Војводини за 
2010. годину

576. Конкурс о расподели средстава за спровођење Про-
грама унапређења рада удружења одгајивача стоке у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2010. годину

577. Конкурс о расподели средстава за одржавање ло-
калних и регионалних изложби стоке у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2010. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНФОРМАЦИЈЕ

578. Конкурс за суфинансирање пројеката јавног инфо-
рмисања у дијаспори

 Oглашавање докумената неважећим
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