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На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 14. став 3. 
Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, број 41/09) и чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Служ-
бени лист АПВ“, број: 23/10 и 8/11 - ребаланс), уз претходну са-
гласност Министарствa пољопривреде, трговине, шумарства 
и водопривреде број: 023-02-14594/2011-09, Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. новембра 2011. го-
дине,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Програм руралног развоја Ауто-
номне Покрајине Војводине за 2011. годину, обим средстава за 
спровођење овог програма и начин њиховог распоређивања 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: 320-10/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 23/10 и 8/11 - ребаланс) планирана су финансијска средства 
за рурални развој Војводине у укупном износу од 148.900.000,00 
динара и то из:

1. Прихода из буџета 98.900.000,00 динара

2.
Донација од осталих нивоа власти 
– средстава из буџета Републике 

Србије
50.000.000,00 динара

II

Програмом руралног развоја Аутономне Покрајине Војводине 
обезбеђује се остваривање циљева, којима се: доприноси одржи-
вом унапређењу пољопривредног и прехрамбеног сектора путем 
циљаних инвестиција ради унапређења и повећања њихове кон-
курентности, подстиче унапређење стандарда у складу са прав-
ним тековинама ЕУ, подстиче одрживи развој руралне економије 
и руралних области уопште подстицањем диверсификације.

Активности у оквиру Програма руралног развоја Аутономне 
Покрајине Војводине уводе се из разлога што:

- процес урбанизације и економски раст током последњих 
неколико година представљају ограничавајући фактор за 
сектор пољопривреде и руралну економију, одвлачећи 
радну снагу из руралних области

- диверзификација има значајну улогу у обезбеђивању ал-
тернативних извора запошљавања и доходка већем сег-
менту руралне популације и делом утиче на смањење 
миграција. Диверзификација руралне економије нуди 
боља решења за потребе и потенцијале жена и мушкара-
ца, унапређујући и нудећи веће шансе за њихово активно 
учешће у привреди и животу руралних области.

Овим Програмом подстичу се: припреме и спровођење локал-
них стратегија руралног развоја; диверзификација и развој еко-
номских активности у руралним подручјима, унапређење тре-
нинга и инвестиције у унапређење руралне инфраструктуре.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) финансира следеће 
активности:

1. Салашарски и вински туризам 
2. Едукација и стручно усавршавање активног пољопри-

вредног становништва 
3. Адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних 

домова
4. Изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и 

вашаришта
5. Организовање и деловање Локалних акционих група
6. Пројекат: „Војвођански салаш“ 
7. Пројекат:''Изградња објекта школске млекаре'' Хемиј-

ско- прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' 
8. Пројекат: Пољопривредни музеј 
9. Пројекат: Политике руралног развоја са становишта 

перспективе проширења Европске уније
10. Пројекат: „Образовно-развојни центар“

Средства ће се додељивати локалним самоуправама; јавним 
комуналним предузећима; регистрованим пољопривредним газ-
динствима; невладином сектору; правним лицима регистрова-
ним у Агенцији за привредне регистре, научним и образовним 
институцијама.
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Активности

Укупан износ 
средстава по 
активностима 

(динара)

Корисници 
средстава

1. Салашарски и вински 
туризам 69.000.000,00

1.1.Регистрована 
газдинства 

40.000.000,00
1.2.Субвенције 

правним лицима 
29.000.000,00

2.

Едукација и стручно 
усавршавање активног 

пољопривредног 
становништва 

6.000.000,00 Удружења грађана

3.
Адаптација и 

реконструкција постојећих 
ватрогасних домова

20.000.000,00
Добровољна 
ватрогасна 
друштва 

4.
Изградња нових и 

реконструкција постојећих 
пијаца и вашаришта

28.400.000,00

Локална 
самоуправа 

20.000.000,00 и 
јавна комунална 

предузећа 
8.400.000,00

5. Организовање и деловање 
Локалних акционих група 9.500.000,00 Општине и 

градови

6. Пројекат: „Војвођански 
салаш“ 700.000,00

7.

Пројекат:''Изградња 
објекта школске млекаре'' 
Хемијско- прехрамбене и 
текстилне школе ''Урош 

Предић'' 

4.900.000,00

8. Пројекат: „Пољопривредни 
музеј“ 3.000.000,00

9.

Пројекат: „Политике 
руралног развоја са 

становишта перспективе 
проширења Европске 

уније“

1.900.000,00

10. Пројекат: „Образовно-
развојни центар“ 5.500.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА АП 

ВОЈВОДИНЕ
148.900.000,00

III

Предвиђена средства за активности из тачке II подтачке 1-4 до-
дељиваће се по основу конкурса:

1. Салашарски и вински туризам

Инвестирањем у салашарски и вински туризам омогућена је 
диверзификација на пољопривредним газдинствима или у њихо-
вом окружењу ради добијања алтернативних прихода и повећања 
зарада. 

Финансирањем пројеката у овој области и упознавањем са 
друштвеним, природним, културним, градитељским и другим 
елементима средине, подстиче се очување и унапређење рурал-
них подручја, као и стварање њихове препознатљивости. 

1.1. Адаптација и реконструкција салаша 

Финасира се адаптација и реконструкција објеката ван насеље-
ног места, на салашу, за смештај и/или исхрану гостију по угледу 
на аутентичне салаше уз очување традиционалне архитектуре.

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдин-
ства. 

1.2. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума 
за дегустацију вина 

Вински пут представља посебан облик продаје вина, угости-
тељских, туристичких и пољопривредних производа једног ви-
нарског краја. 

Отварање ''винских путева'' омогућава креативно  и брзо ожи-
вљавање руралног развоја и оплемењивање туристичке понуде 
Војводине. Многе приватне винарије се налазе на руралним под-
ручјима. 

Секретаријат финансира изградњу, адаптацију или рекон-
струкцију винских подрума за дегустацију вина.

Корисници ових подстицајних средстава могу бити правна 
лица и предузетници који су регистровани у Агенцији за при-
вредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води 
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у 
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

2. Едукација и стручно усавршавање активног пољопривред-
ног становништва 

Подстиче се: едукација и стручно усавршавање младих 
пољопривредних произвођача за специфичну пољопривредну 
производњу или преквалификацију ради проналажења алтерна-
тивних прихода; едукација чланова Добровољних ватрогасних 
друштава с циљем оспособљавања за спречавање и одбрану у 
случају избијања пожара и заштите усева на пољопривредним 
површинама као и стицање нових сазнања из области екологије с 
циљем подизања свести о потреби заштите животне средине. 

Финансира се организовање тренинга, семинара и обука.
Корисници средстава су удружења грађана везана за пољопри-

вредну производњу (удружења воћара, виноградара, винара, по-
вртара и пољопривредника), риболовачка удружења, еколошка 
удружења, удружења жена на селу, као и добровољна ватрогасна 
друштва.

3. Адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних домо-
ва

 
У склопу обнове села, ова активност има за циљ адаптацију и 

реконструкцију објеката ватрогасних друштава у циљу спреча-
вања пропадања постојећих објеката као и побољшања услова за 
рад сеоских ватрогасних бригада. 

Финансира се обнова постојећих сврсисходних објеката, без 
права промене намене.

Корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва.

4. Изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и ва-
шаришта

Изградња и реконструкција пијаца и вашаришта на селима 
омогућава да се створе бољи услови за пласман домаћих произ-
вода.

Циљ програма је да се изграде нове и ревитализују постојеће 
сеоске пијаце и вашаришта.

Корисници средстава су локалне самоуправе (општине и месне 
заједнице) и јавна комунална предузећа.

5. Организовање и деловање Локалних акционих група

Локалне акционе групе представљају широко мултисекторско 
партнерство које припрема, остварује, врши управљање, надзи-
рање и вредновање локалних дугорочних развојних стратегија у 
циљу интегрисаног и трајно одрживог развоја. Локалне акционе 
групе се оснивају с циљем да пишу, активно учествују и реали-
зују пројекте од локалног и регионалног значаја, затим да повећају 
информисаност руралног становништва о средствима за рурални 
развој (средствима републичких и покрајинских фондова и сред-
ствима фондова ЕУ), пружи помоћ потенцијалним корисницима 
средстава у попуњавању конкурсне документације, као и повећа 
учешће становништва у изради стратешких планова заједнице и 
допуне постојећих.

У току 2011. године, планирано је да се настави са финанси-
рањам рада седам локалних акционих група основаних прет-
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ходних година (Чока, Житиште, Ириг, Шид, Жабаљ, Зрењанин 
и Опово). 

За међусобну сарадњу ових група, експерименталне и пилот-
приступе, едукацију, набавку опреме, студијска путовања, изра-
ду, учешће и реализацију пројеката и развој капацитета, неоп-
ходно је финансирати оперативне трошкове Локалних акционих 
група.

6. Пројекат: „Војвођански салаш“ 

Секретаријат је 2007. године финансирао реализацију Проје-
кта: ''Изградња војвођанског салаша на економији школе''.

Носилац пројекта је Пољопривредна школа са домом ученика 
из Футога.

Изграђен је аутентични војвођански салаш као огледни објекат 
за развој руралног туризма.

 Планирано је да се на салашу одвија обука ученика у произ-
водњи органске хране, аграрног туризма и туризма уопште. Та-
кође, ученици би се на салашу оспособљавали, кроз рад у ученич-
кој задрузи, за самосталну производњу на својим домаћинствима 
и пружали разне врсте услуга другим организацијама, као на 
пример установама које се баве децом ометеном у развоју.

Како је завршена изградња објекта, да би се салаш могао стави-
ти у функцију неопходно је извршити опремање истог.

У току 2011. године, планирано је да Секретаријат издвоји 
700.000,00 динара за опремање едукативне учионице на салашу.

7. Пројекат: ''Изградња објекта школске млекаре'' Хемијско- 
прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' 

Хемијско- прехрамбена и текстилна школа ''Урош Предић'' из 
Зрењанина донацијом CARDS програма обезбедила је производ-
ну опрему за мини млекару у вредности од 170.000 Еура. Реали-
зацијом Пројекта: ''Изградња објекта школске млекаре'', створио 
би се један образовно – производни центар у којем би се вршила 
едукација редовних ученика и одраслих лица. То би довело до 
јачања веза, како са пољопривредном школом од које би се врши-
ло преузимање млека, тако и са пољопривредним произвођачима. 
Изградњом школске млекаре, школи би било омогућено стицање 
прихода од обука одраслих лица и производње. Повећан асор-
тиман и квалитет производа у региону довели би до повећања 
прихода у односу на просту производњу млека, што представља 
подстицај за повећање броја млечних грла стоке, омогућује са-
мозапошљавање и појачава опредељење млађих произвођача за 
живот на селу.

Секретаријат за релизацију дела овог Пројекта у току 2011. го-
дине планира да  издвоји 4.900.000,00 динара. 

8. Пројекат: Пољопривредни музеј 

Основни циљ оснивања Пољопривредног музеја превасходно 
је да се сачувају од нестајања и пропадања материјални докази 
наше богате аграрне прошлости. Најважнији задатак музеја је 
сакупљање, музејска обрада, чување и заштита као и излагање 
– презентација прикупљеног материјала.

Такође је планирано да се у Музеју, осим организовања излож-
бе експоната, реализују и разне друге пропратне културне мани-
фестације. 

Носилац Пројекта је Народни музеј из Зрењанина.
Секретаријат је у току 2010. године издвојио 10.000.000,00 ди-

нара за оснивање Пољопривредног музеја као депаданса Зрења-
нинског Народног Музеја.

Добијена средства су утрошена за адаптацију и реконструк-
цију објекта као и куповину музејских експоната.

У току 2011. године, планирано је да Секретаријат издвоји 
3.000.000,00 динара за набавку опреме и куповину музејских екс-
поната.

9. Пројекат: Политике руралног развоја са становишта перс-
пективе проширења Европске уније

Одрживи развој посматрамо кроз способност унапређења ква-
литета живота и његово одржање за будуће генерације, са ос-

лонцем на три основна фактора: животна средина, економија и 
друштво. Сходно томе, политике руралног развоја требало би да 
буду усмерене у правцу побољшања материјалног и друштвеног 
статуса локалног становништва, промовисања модела интеграл-
ног руралног развоја који се заснива на повезивању руралне са 
градском привредом, поларизацији аграрне структуре и диверси-
фикацији економских активности на селу.

Свако рурално подручје требалo би да само пронађе најбоље 
модалитете за израду сопствене политике одрживог развоја. 
Суштина овог пројекта, огледа се у креирању политика које ће 
се заснивати на целовитости и интегративности, друштвеном 
концезусу, односно партиципацији локалног становништва, 
пољопривредника и свих заинтересованих актера, а све у циљу 
ефикасног процеса одлучивања у будућим инвестиционим про-
грамима.  

Реализација пројекта би се одвијала на територији града 
Зрењанина, као и ширем подручју АП Војводине. Сходно томе, 
реализација предложеног пројекта била би од користи и локал-
ним сеоским заједницама.

Предложени пројекат реализоваће се на бази конкретних ис-
траживачких активности на нивоу локалних заједница, као и уз 
уважавање бројних званично објављених докумената, друге ре-
левантне стручне литературе у овој области, као и објављених 
радова истраживачког тима у овом домену.

Предложене пројектне активности:
Комплексност пројекта захтева тимско-интердисциплинар-

ни рад веће групе истраживача. Истраживачки рад на пројекту 
укључиће следеће активности (фазе рада): 

1. Организационе и методолошке припреме за реализацију 
пројекта. 

2. Прикупљање и сређивање информационе основе (креи-
рање базе података) потенцијала, ресурса и ограничења 
одрживог руралног развоја (на нивоу локалних заједни-
ца и заинтересованих актера) 

3. Детаљну анализу прикупљених података  
4. Дефинисање политика руралног развоја и развоја 

пољопривреде локалних заједница на основу SWOT ма-
трице. 

5. Одређивање приоритетних инвестиционих пројеката, 
који су у функцији остваривања дефинисаних политика 
одрживог развоја пољопривреде и руралног развоја. 

Поред наведених научно-истраживачких активности, у оквиру 
више фаза, планирано је и одржавање Међународне конференције 
која је подржана од стране ERDN (European Rural Development 
Network - Европска мрежа за рурални развој). Организацију кон-
ференције би спровео Институт за економику пољопривреде, 
Београд у сарадњи са Пољопривредном стучном службом Зрења-
нин. 

Носиоц Пројекта је Институт за економику пољопривреде, Бе-
оград.

Секретаријат за релизацију овог Пројекта у току 2011. године 
планира да  издвоји 1.900.000,00 динара.

10. Пројекат: „Образовно-развојни центар“

Огледно добро за виноградарство у Сремским Карловцима као 
део Департмана за воћарство, виноградарство, хортикултуру и 
пејзажну архитектуру Пољопривредног факултета из Новог Сада 
представља савремену научно-образовну базу не само за обуку 
студената и научно-истраживачки рад из области виноградарства 
и винарства, већ има и много ширу и значајнију улогу у развоју 
ове гране у целом региону.
 На Огледном добру се годинама одржавају презентације, семи-
нари, предавања, обуке из виноградарства и винарства за произ-
вођаче из целе Војводине. Научна достигнућа, искуства, савре-
мена технологија и литература увек су доступни широком кругу 
корисника.
 У циљу даљег унапређења и ширења виноградарско-винарс-
ке производње и винске културе у Војводини и враћања угледа 
овој грани и поспешивања запошљавања младих стручњака које 
Пољопривредни факултет образује на Огледном добру је у току 
формирање Образовно-развојног центра који би требало својим 
активностима да омогући бржи и квалитетнији развој виногра-
дарства.



Страна 796 - Број 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 1. децембар 2011.

 У циљу реализације пројекта „Образовно-развојни центар“ 
до сада је извршена набавка дела опреме за подрум и израђен је 
пројекат за реконструкцију и доградњу подрума.

Координатор и извршилац Пројекта је Пољопривредни факул-
тет - Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и 
пејзажну архитектуру, Нови Сад. 
 Секретаријат у току 2011. године планира да издвоји 
5.500.000,00 динара за реконструкцију и адаптацију подрумских 
просторија, дегустационе сале и лабораторије.

IV

Подстицајним средствима финансираће се програми који се ре-
ализују на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Предност при додели средстава имаће неразвијене и недовољ-
но развијене општине које су утврђене Одлуком о утврђивању 
неразвијених и недовољно развијених општина у АП Војводини у 
2010. години (''Службени лист АП Војводине'', бр. 5/09).

 
Испуњеност услова за доделу средстава утврђује комисија за 

техничку обраду података коју образује Покрајински секретари-
јат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и која ће дати 
предлог за избор пројеката покрајинском секретару за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство који доноси коначну одлуку. 
Услови и начин коришћења средстава утврђују се Уговором који 
се закључује са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Мониторинг коришћења средстава 
врши Комисија коју образује покрајински секретар за пољопри-
вреду, водопривреду и шумарство.

Реализација овог Програма вршиће се у зависности од прилива 
средстава у буџет Аутономне Покрајине Војводине.

602.

На основу члана 30. тачка 7. и чл. 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 7. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине  
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/10 и 
8/11-ребаланс) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању 
надлежности Aутономне Покрајине Војводине ("Службени гла-
сник РС", број: 99/09), Влада Аутономне Покрајине Војвoдине, на 
седници одржаној  30. новембра 2011. године,  д о н е л а  ј е  

Р Е Ш Е Њ Е

I

Овим решењем утврђује се Прогрaм унапређења сточарства у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину, обим средстава 
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: 320-4/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА У 

АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 
ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2011. годину ("Службени лист АПВ", 
број: 23/10 и 8/11-ребаланс), планирана су средства за унапређење 
сточарства у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину, у 
укупном износу од 66.810.000,00 динара из извора финансирања 
01 00 приходи из буџета.  

Овим Програмом утврђује се расподела средстава у износу од 
63.110.000,00 динара. 

II

У складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, сред-
ства из тачке I користиће се за следеће намене: 

 
1. Годишњи програм мера  за спровођење одгајивачког програ-

ма у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину, у укупном 
износу од 53.110.000,00 динара,  и то за: а) спровођење одгајивач-
ких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, жи-
винарству, код копитара и пчеларству (49.180.000,00 динара), и б) 
пословима контроле спровођења програма (3.930.000,00 динара);

2. Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Ауто-
номној Покрајини Војводини за 2011. годину, у оквиру говедар-
ства, овчарства и козарства, код копитара и у свињарству, плани-
рано је 2.000.000,00 динара;                                

3. Очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих   
животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину, у 
износу од 4.000.000,00 динара; 

4. Набавка опреме за анализирање хране за животиње на бази 
инфрацрвене спектрофотометрије, у износу од 4.000.000,00 ди-
нара.

III 

Годишњи програм мера за спровођење одгајивачког програма у 
Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину 

Средства из тачке II подтачка 1. под а) у износу од 49.180.000,00 
динара обезбеђују се за спровођење мера одгајивачког програма 
у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, 
код копитара и у пчеларству, у обиму и висини јединичне цене 
утврђене у табелама 1. до 6. за сваку меру рада, а према динамици 
прилива средстава.  

а)  Одгајивачке мере су: 
 
Табела 1. Мере за спровођење одгајивачког програма у гове-

дарству

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера 
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Аутохтоне расе говеда

    Подолска раса

1. Селекцијске смотре 254 350 88.900
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2. Контрола продуктивности уматичених крава 16 2.000 32.000

    Буша  

1. Селекцијске смотре 112 350 39.200

2. Контрола продуктивности уматичених крава 6 2.000 12.000

Племените расе говеда  

    Сименталска раса  

1. Селекцијске смотре 3.843 300 1.152.900

2. Контрола млечности уматичених крава 1.500 1.350 2.025.000

3. Контрола биковских мајки 8 3.000 24.000

4. Перформанс тест бикова 4 25.000 100.000

5. Биолошки тест бикова 7 20.000 140.000

6. Прогени тест на товност 3 80.000 240.000

7. Прогени тест на млечност 6 30.000 180.000

    Холштајн-фризијска раса  

1. Селекцијске смотре 21.400 300 6.420.000

2. Контрола млечности уматичених крава 9.620 1.350 12.987.000

3. Контрола биковских мајки 73 3.000 219.000

4. Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000

5. Биолошки тест бикова 6 20.000 120.000

6. Прогени тест на млечност 5 30.000 150.000

СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   23.980.000
 

Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.
бр. Назив мере 

Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе

    Мангулица

1. Контрола продуктивности уматичених крмача 361 300 108.300

2. Контрола продуктивности уматичених нерастова 33 900 29.700

Племените расе  

1. Селекцијске смотре свиња 26.500 100 2.650.000

2. Контрола продуктивности уматичених крмача 21.030 300 6.309.000

3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 520 900 468.000

4. Одабирање и контрола нерастовских мајки 553 3.000 1.659.000

5. Перформанс тест нерастова 512 3.000 1.536.000

6. Перформанс тест назимица 9.300 300 2.790.000

7. Биолошки тест нерастова 50 5.000 250.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО:   15.800.000

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

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Аутохтоне расе оваца

   Цигаја, виторога жуја

1. Селекцијске смотре оваца 1.953 100 195.300
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2. Контрола продуктивности оваца 1.569 300 470.700

Племените расе оваца  

1. Селекцијске смотре оваца 9.100 100 910.000

2. Контрола продуктивности оваца 4.962 300 1.488.600

3. Контрола млечности оваца 100 1.400 140.000

4. Перформанс тест овнова 3 2.800 8.400

5. Биолошки тест овнова 10 2.000 20.000

6. Прогени тест овнова 2 3.500 7.000

Племените расе коза  

1. Селекцијске смотре коза 900 100 90.000

2. Контрола продуктивности коза 610 300 183.000

3. Контрола млечности коза 370 1.300 481.000

4. Биолошки тест јарчева 3 2.000 6.000

СВЕГА ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО:     4.000.000

Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 

Ред.
бр. Назив мере 

Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе живине

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

1. Идентификација и обележавање 200 150 30.000

2. Контрола продуктивних својстава 600 150 90.000

Економске расе и хибриди  

1. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју 190.000 4 760.000

2. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у експлоатацији 270.500 4 1.082.000

3. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју 14.000 4 56.000

4. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експлоатацији 17.000 4 68.000

5. Контрола чистих раса кокошака 1.900 10 19.000

6. Контрола матичних јата ћурака 4.200 10 42.000

7. Тест бројлера 2.200 150 330.000

8. Тест носиља конзумних јаја 820 150 123.000

СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:   2.600.000

Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Расе коња намењене спорту

 - Енглески пунокрвни коњ,   Липицанер

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 208 3.000 624.000

2.

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

пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним 
газдинствима

28 16.000 448.000

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, који 
потичу из сопствене производње на ергелама 70 7.000 490.000

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

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима

80 7.000 560.000

5. Лиценцирање пастува 10 7.000 70.000

Расе касача  

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 7 3.000 21.000
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2.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима 

4 7.000 28.000

3. Лиценцирање пастува 3 7.000 21.000

Балкански магарац  

1. Селекцијске смотре 95 400 38.000

СВЕГА КОПИТАРИ:   2.300.000

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

1. Квалитетне пчелиње матице из линија 2.212 80 176.960

2. Перформанс тест линија 6 30.000 180.000

3. Прогени тест пчелињих матица 2 35.000 70.000

4. Селекција пчела на продуктивност 4 4.500 18.000

5. Праћење нових екотипова домаће "carnice" 1 30.040 30.040

6. Тест трутовских мајки 1 25.000 25.000

СВЕГА ПЧЕЛАРСТВО:   500.000

 
IV

Средстава из тачке II подтачка 1. у укупном износу од 
53.110.000,00 динара расподелиће се у односу 48,79%  за рад ос-
новних одгајивачких организација и организација са посебним 
овлашћењима, 29% за рад регионалних одгајивачких организа-
ција,  14,82% за рад главне одгајивачке организације и 7,4% за  
обављање послова контроле спровођења Програма, које врши 
главна одгајивачка организација. 

Средства за спровођење Програма из тачке II подтачка 1. ко-
ристиће се за:

a) Спровођење Програма у говедарству, свињарству, овчарству 
и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству;

б)  Обављање послова контроле спровођења Програма. 
Право на подношење пријаве за коришћење средстава из тачке 

II подтачка 1. под а) имају одгајивачке организације и органи-
зације са посебним овлашћењима са територије АП Војводине, 
које испуњавају услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству 
(''Службени гласник РС'', број 41/09).

 Право на подношење пријаве за коришћење средстава из тачке 
II подтачка 1. под б) имају одгајивачке организације са територије 
АП Војводине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сто-
чарству (''Службени гласник РС'', број 41/09). 

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

Уколико се, средства утврђена тачком II подтачка 1. под а) 
овог Програма, на основу приспеле конкурсне документације, 
не реализују у целости, истa се одлуком Покрајинског секрета-
ра за пољопривреду, водопривреду и шумарство преусмеравају 
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, 15/11)– у 
даљем тексту: Дугорочни програм.

Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера 
од обима  предвиђеног конкурсом, а највише до максималног 
годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програ-
мом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.  

VI 

Одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Ауто-
номној Покрајини Војводини за 2011. годину

Средства у износу од 2.000.000,00 динара из тачке II подтачка 
2.   намењена су за суфинансирање и рефундирање дела трошкова 
одржавања изложби стоке. Право на остваривање средстава имају 
организатори изложби стоке, чије се седиште налази на терито-
рији АП Војводине.

   Расподела средства предвиђених за организовање из-
ложби говеда, оваца и коза, копитара и свиња вршиће се по врста-
ма стоке и то:

Говедарство                                            600.000,00
Овчарство и козарство                          400.000,00
Копитари                                                 900.000,00
Свињарство                                             100.000,00

УКУПНО, динара                                2.000.000,00

Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања ло-
калних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здравстве-
ног стања животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, 
трошкова 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 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 за ове намене.  

Расподелу средстава утврдиће покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата 
спроведеног конкурса. Конкурсом ће се утврдити услови за до-
бијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, ро-
кови, 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. 

VII

Очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих       
животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. годину
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Средства у износу од 4.000.000,00 динара из тачке II подтачка 3. 
су намењена за суфинансирање дела трошкова унапређења рада 
код власника генетских ресурса домаћих животиња и очување од 
изумирања ових ретких раса стоке. Право на остваривање сред-
става имају само она удружења грађана, чији су чланови власни-
ци генетских ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња и 
чије се седиште налази на територији АП Војводине.

Ова средства су намењена за субвенционисање удружења 
грађана односно за очување, одрживо коришћење и унапређење 
начина одгајивања аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Го-
ведарство (Подолац и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчар-
ство (Виторога жуја и Чоканска цигаја),  чија су грла под контро-
лом основних, регионалних и главне одгајивачке организације 
(Табела 7). 

Табела 7. Расподела средстава код генетских ресурса за 2011. 
годину

Ред.
број Врсте аутохтоних раса  Број

 грла
Износ
динара

1.

Говедарство:     а)  Подолско 
говече

(Краве и мушка приплодна 
грла)

160 1.536.000,00

  2.
 Говедарство:    б)  Буша 

(Краве и мушка приплодна 
грла)

80 336.000,00

  3.

Свињарство:  а)  Мангулица
(Крмаче и мушка приплодна 

грла) 245 490.000,00

4.

Овчарство: Укупно
а)  Виторога жуја

(Приплодна: женска и мушка 
грла)

б)  Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и мушка 

грла)

1.260 1.638.000,00

СВЕГА, динара  4.000.000,00

 
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 за ове 
намене. 

 Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је пред-
виђено конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно 
нижа или виша.  

Расподелу средстава утврдиће Покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство на основу резултата 
спроведеног конкурса. Конкурсом ће се утврдити услови за до-
бијање подстицаја, потребна документација, критеријуми, ро-
кови, 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.

VIII

Набавка опреме за анализирање хране за животиње на бази ин-
фрацрвене спектрофотометрије

Средства у износу од 4.000.000,00 динара из тачке II подтачка 
4. су намењена за суфинансирање дела трошкова набавке опреме 
за анализирање хране за животиње на бази инфрацрвене спектро-
фотометрије. 

Наведена средства се додељују Универзитету 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.

IX

 Овим Програмом унапређења сточарства у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2011. годину, средства у износу од 
3.700.000,00 динара се не распоређују.  

603.

На основу члана 35. став 2. и члана 62. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинским службеницима (''Службени лист 
АПВ'', број: 09/09 – пречишћен текст, 18/09 – промена назива акта 
и 09/11), Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одр-
жаној 30. новембра 2011. године,   д о н е л а  ј е   

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

I

ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ,  поставља  се за помоћника директора 
Управе за заједничке послове покрајинских органа, на период од 
четири године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-175/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

604.

На основу члана 8. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за управљање Националним парком 
Фрушка гора („Службени лист АПВ“, број: 2/10) и чл. 33. и 35. 
став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводинe („Службени лист АПВ“, број: 4/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. новем-
бра 2011. године,  д о н е л а  је

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели нето добити ЈП „На-
ционални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица за 2010. годину, 
коју је донео Управни одбор ЈП „Национални парк Фрушка гора“, 
Сремска Каменица, на седници одржаној 15. 09. 2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 023-56/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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605.

На основу члана 5. став 3. Одлуке о додели годишњег признања 
у области спорта ("Службени лист АПВ", број 8/03) и чл. 33. и 
35 став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне 
Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број: 4/10 и 4/11), 
Влада Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. 
новембра 2011. године,   донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА

 У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА 2011. ГОДИНУ

I

 За председника и чланове Одбора за доделу признања у обла-
сти спорта за 2011. годину,  именују се:

за председника:

1. Модест Дулић, покрајински секретар за спорт и омлади-
ну; 

за чланове:

1. Александар Петровић – тренер;
2. Јулкица Митрашиновић - спортски радник;
3. Слободан Соро – врхунски спортиста;
4. Слободан Јаковљевић – спортски новинар.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 02-169/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

606.

 На основу члана 30. тачка 7. и чл. 33. и 35. став 4. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 4/10), а у вези са чланом 29. став 5. 
и чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број: 72/09 и 52/11), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. новем-
бра 2011. године, д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е  с е  с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи предшколских 
установа и основних школа у Општини Бач, у делу који се односи 
на основне школе, коју је донела Скупштина општине Бач, на се-
дници одржаној 31. марта 2011. године. 

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-247/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

607.

 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 4/10), а у вези члана 1. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу АП Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/10), Влада 
Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 30. новем-
бра 2011. године,  д о н е л а  ј е

Р Е Ш Е Њ Е

I

 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на  Допуну Финансијског плана 
Српског народног позоришта у Новом Саду за 2011. годину, коју 
је донео Управни одбор Позоришта, на 48. седници одржаној 5. 
новембра 2011. године.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 402-152/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

608.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. 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 30. новембра 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА –

NARODNOG KAZALIŠTA - NÉPSZÍNHÁZ У СУБОТИЦИ

I

Мр ЉУБИЦА РИСТОВСКИ, р а з р е ш а в а  се дужности уп-
равника Народног позоришта - Narodnog kazalištа - Népszínház у 
Суботици.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-600/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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609.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. 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 30. новембра 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
- NARODNOG KAZALIŠTA - NÉPSZÍNHÁZ У СУБОТИЦИ

I

Мр ЉУБИЦА РИСТОВСКИ, и м е н у ј е  се за управника На-
родног позоришта - Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици.

II

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-601/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

610.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. 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 30. новембра 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА – 
NARODNOG

 KAZALIŠTA - NÉPSZÍNHÁZ У СУБОТИЦИ

I

Разрешавају се  дужности чланови Управног одбора Народног 
позоришта - Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици:

1. Јожеф Каса, председник, дипл. економиста,
2. др Славен Бачич, адвокат,
3. др Каталин Каић, редовни професор,
4. Снежана Мандић, дипл. економиста,
5. Марта Ароксалаши Стаменковић, позоришна глумица,
6. Светислав Рајшић, учитељски факултет, директор ЈКП 

"Стадион" у Суботици,
7. Сузана Вуковић, глумица Драме на српском језику,
8. Нандор Силађи, глумац Драме на мађарском језику,
9. Бранислав Кричковић, магационер.

II

Именују се чланови Управног одбора Народног позоришта - 
Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици, на период од четири 
године:

1. Јожеф Каса, председник, дипл. економиста,
2. Жомбор Сабо, магистар архитектуре, урбанизма и по-

словног планирања,
3. Акош Ујхељи, дипломирани економиста, 
4. Марта Ароксалаши Стаменковић, позоришна глумица, 
5. Ласло Караи, дипломирани економиста,
6. др Бранка Ивошевић, офтамолог,
7. мр Горан Шијан, дипломирани економиста, 
8. Арпад Черник, глумац – Драма на мађарском језику,
9. Срђан Секулић, глумац – Драма на српском језику.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-602/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.

611.

На основу члана 1. Покрајинске скупштинске одлуке о прено-
шењу оснивачких права над установама културе које је основала 
Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне Покрајине 
Војводине («Службени лист АПВ», број 18/2010) и члана 30. та-
чка 13. 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 30. новембра 2011. године,  д о н е л а   ј е 

Р Е Ш Е Њ Е

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

– NARODNOG
 KAZALIŠTA - NÉPSZÍNHÁZ У СУБОТИЦИ

I

Разрешавају се дужности чланови Надзорног одбора Народног 
позоришта - Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици:

1. Дарко Сарић Лукендић, председник, предузетник,
2. Ибоља Ковач, дипл. правник, запослена у Општинској 

управи Суботица,
3. Ратко Менаџија,  референт за обезбеђење.

II

Именују се чланови Надзорног одбора Народног позоришта - 
Narodnog kazalištа - Népszínház у Суботици, на период од четири 
године:

1. Миљана Жужо, председник, дипломирани економиста,
2. Милош Николић, професор виолине,
3. Недо Илић, представник Техничке и Опште службе.

III

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

Влада Аутономне Покрајине Војводине

Број: 022-603/2011
Нови Сад, 30. новембар 2011. године

 Потпредседница
Владе АП Војводине

Ана Томанова-Маканова,с.р.
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612.

 Покрајински секретар за образовање, управу и националне 
заједнице, на основу члана 11. став 1. тачка 1. и члана 12. Пра-
вилника о сталним судским тумачима ("Сл.гласник РС", број 
35/2010), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.гласник РС", број 99/09) и 
чланом 53. Покрајинске скупштинске oдлуке о покрајинској уп-
рави ("Сл.лист АПВ" број 04/2010 и 04/2011), решавајући по захте-
ву Драгана (Николе) Радаковића, д о н о с и

РЕШЕЊЕ

ДРАГАН (НИКОЛА) РАДАКОВИЋ, дипломирани правник из 
Сомбора,  Војвођанска 60, разрешава се дужности сталног суд-
ског преводиоца за енглески језик и брише се из регистра сталних 
судских тумача за територију Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
националне заједнице

Број: 74-86/2010
Дана 01.12.2011. године

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor

(мр Андор Дели) с.р. 

613.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету 
АП Војводине за 2011. годину („Сл.лист АП Војводине“ бр. 23/10 
и 8/11-ребаланс буџета) и тачке IV став 2. Годишњег програма 
коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП 
Војводине за 2011. годину („Сл.лист АП Војводине“, бр. 19/11) 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16. расписује

К О Н К У Р С
 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА
 ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  2011 ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство  (у даљем тексту: Секретаријат) доделиће у 2011. го-
дини путем овог конкурса средства у износу до 33.000.000,00 ди-
нара за реализацију следећих активности:

1. Израду и реализацију програма и пројеката изградње или 
адаптације објеката за привремено складиштење одстрељене 
дивљачи, објеката за обраду и расецање дивљачи на стратешки-
функционалним локацијама, у износу до 15.000.000,00 динара.

2. Реализација програма заштите и унапређења, гајења ло-
востајем заштићене ситне и крупне дивљачи са посебним освр-
том

- на прихватилишта за фазанске пилиће и 
- изградњу и реконструкцију ловно-техничких објеката, у 

износу до 15.000.000,00 динара.

3. Изградњу прихватилишта за напуштену и животно угроже-
ну дивљач, у износу до 3.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају:

За средства из тачаке 1. и 2. -  Корисници ловишта са терито-
рије АП Војводине.

За средства из тачке 3. -  Јавна предузећа корисници ловишта 
регистровани на територији АП Војводине.

Потребна документација за све подносиоце пријаве су:

- Пријава на конкурс;
- Фотокопија картона депонованих потписа;

- Фотокопија решења о упису у регистар у агенцији за 
привредне регистре;

- Фотокопија ПИБ обрасца;
- Фотокопија решења о додели ловишта на коришћење

 Поред наведене документације подносиоци пријава прилажу и 
следећу документацију:

За тачку 1.

- Програм изградње или адаптације објеката за привреме-
но складиштење одстрељене дивљачи и/или објеката за 
обраду и расецање дивљачи, са пројектном документа-
цијом која садржи техничко-технолошки пројекат са кал-
кулацијом трошкова са ПДВ- ом за сваки објекат из про-
грама;

- Доказ о покренутом поступку код надлежног органа, за 
добијање дозволе за изградњу/адаптацију објеката за 
привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или 
објеката за обраду и расецање дивљачи на утврђеној ло-
кацији;

- Доказ о покренутом поступку код министарства надлеж-
ног за ветеринарство за добијање сагласности на усло-
ве које, по поднетом програму, мора да испуњава објекат 
за привремено складиштење одстрељене дивљачи и/или 
објекат за обраду и расецање дивљачи;

- Оверен извод из годишњег плана одстрела високе дивља-
чи за ловну 2011/2012 годину.

За тачку 2.

- Премер и предрачун радова са скицом прихватилишта 
или изградњу и реконструкцију ловно-техничких објека-
та, са исказаним трошковима материјала и рада са ПДВ.

За тачку 3.

- Доказ о покренутом поступку код министарства надлеж-
ног за ветеринарство за     добијање сагласности на ус-
лове које, по поднетом програму, мора да испуњава обје-
кат за прихватање напуштене и животно угрожене ди-
вљачи;

- Доказ о покренутом поступку код надлежног органа, за 
добијање дозволе за изградњу/адаптацију објеката за 
прихватање напуштене и животно угрожене дивљачи и

- Пројекат изградње или адаптације објеката за при-
хватање напуштене и животно угрожене дивљачи, са 
пројектном документацијом која садржи калкулацију 
трошкова са ПДВ- ом. 

Учесници конкурса подносе пријаву на конкурс коју могу пре-
узети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I сп-
рат, соба 43) или са сајта Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.
rs).

Крајњи рок за подношење пријава на конкурс са осталом по-
требном документацијом  је закључно са 12.12.2011. године.

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

У случају потребе Секретаријат задржава право да од подноси-
оца пријаве затражи додатну документацију.

Критеријум за оцену пријава је квалитет поднете конкурсне 
документације.

Предност приликом доделе средстава имаће корисници који су 
извршили уплату накнаде за коришћење ловостајем заштићених 
врста дивљачи у ловној 2011/2012. години. 

Средства по тачки 1. овог конкурса доделиће се оним корисни-
цима ловишта који, поред осталих услова, испуњавају и услов да 
имају планирани годишњи одстрел високе дивљачи не мањи од 
150 комада.

Средства по тачки 2. овог конкурса доделиће се корисницима 
ловишта до износа од 300.000,00 динара за прихватилишта фа-
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занских пилића, односно до износа од 500.000,00 динара за из-
градњу и реконструкцију ловно-техничких објеката.

Коначну одлуку о додели средстава по свим тачкама доноси 
покрајински секретар за пољоприведу, водопривреду и шумар-
ство.

Рок за завршетак активности по одабраним пројектима је годи-
ну дана од дана дознаке средстава.

Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава, 
као и услови и начин коришћења средстава регулисаће се угово-
ром. 

Пријаве се подносе на адресу Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16,  са назнаком „Конкурс за доделу средста-
ва из Буџетског фонда за развој ловства 2011“. 

Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се не враћа.
Додатне информације могу се добити на телефон: 021/ 487-44-

07

614.

На основу члана 19. Закона о сточарству ("Службени гласник 
РС", број 41/09) и члана 15. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању 
надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, број 99/09), 

а у вези са чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП  Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број: 
23/10 и 8/11-ребаланс) и Програмом унапређења сточарства у АП 
Војводини за 2011. годину, који је Влада АП Војводине донела на 
128. седници одржаној 30.11.2011. године, Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује 

К О Н К У Р С

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ГОДИШЊЕГ

 ПРОГРАМА МЕРА КОД ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА
 У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2011. ГОДИНУ

Средства за спровођење Годишњег програма мера  код одгаји-
вачког програма у АП Војводини за 2011. годину (у даљем тексту: 
Програм), у износу од 53.110.000,00 динара користиће се за:  

 а) Спровођење мера одгајивачког програма у говедар-
ству, свињарству, овчарству и   козарству, живинарству, 
код копитара и у пчеларству; и 

 б) пословима контроле спровођења програма.
Мере за спровођење одгајивачког програма обавиће се у обиму 

и висини јединичне цене утврђене у  табелама 1. до 6. за сваки 
меру рада, а према динамици прилива средстава обезбеђеним за 
те намене, и то: 

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 254 350 88.900

2. Контрола продуктивности уматичених крава 16 2.000 32.000

    Буша  

1. Селекцијске смотре 112 350 39.200

2. Контрола продуктивности уматичених крава 
6 2.000

12.000

Племените расе говеда  

    Сименталска раса  

1. Селекцијске смотре 3.843 300 1.152.900

2. Контрола млечности уматичених крава
1.500 1.350

2.025.000

3. Контрола биковских мајки 8 3.000 24.000

4. Перформанс тест бикова 4 25.000 100.000

5. Биолошки тест бикова 7 20.000 140.000

6. Прогени тест на товност 3 80.000 240.000

7. Прогени тест на млечност 6 30.000 180.000

    Холштајн-фризијска раса  

1. Селекцијске смотре 21.400 300 6.420.000

2. Контрола млечности уматичених крава 9.620 1.350 12.987.000

3. Контрола биковских мајки 73 3.000 219.000

4. Перформанс тест бикова 2 25.000 50.000

5. Биолошки тест бикова 6 20.000 120.000

6. Прогени тест на млечност 5 30.000 150.000

СВЕГА ГОВЕДАРСТВО:   23.980.000
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Табела 2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.
бр. Назив мере 

Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе

    Мангулица

1. Контрола продуктивности уматичених крмача 361 300 108.300

2. Контрола продуктивности уматичених нерастова 33 900 29.700

Племените расе

1. Селекцијске смотре свиња 26.500 100 2.650.000

2. Контрола продуктивности уматичених крмача 21.030 300 6.309.000

3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 520 900 468.000

4. Одабирање и контрола нерастовских мајки 553 3.000 1.659.000

5. Перформанс тест нерастова 512 3.000 1.536.000

6. Перформанс тест назимица 9.300 300 2.790.000

7. Биолошки тест нерастова 50 5.000 250.000

СВЕГА СВИЊАРСТВО: 15.800.000
Табела 3. Мере за спровођење одгајивачког програма у овчарству и  козарству

Ред.
бр. Назив мере 

Планирани обим 
мера

Цена по јединици 
мере/дин

Укупно
динара

Аутохтоне расе оваца

   Цигаја, виторога жуја

1. Селекцијске смотре оваца 1.953 100 195.300

2. Контрола продуктивности оваца 1.569 300 470.700

Племените расе оваца  

1. Селекцијске смотре оваца 9.100 100 910.000

2. Контрола продуктивности оваца 4.962 300 1.488.600

3. Контрола млечности оваца 100 1.400 140.000

4. Перформанс тест овнова 3 2.800 8.400

5. Биолошки тест овнова 10 2.000 20.000

6. Прогени тест овнова 2 3.500 7.000

Племените расе коза  

1. Селекцијске смотре коза 900 100 90.000

2. Контрола продуктивности коза 610 300 183.000

3. Контрола млечности коза 370 1.300 481.000

4. Биолошки тест јарчева 3 2.000 6.000

СВЕГА ОВЧАРСТВО И КОЗАРСТВО:     4.000.000
Табела 4. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Аутохтоне расе живине

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

1. Идентификација и обележавање 200 150 30.000

2. Контрола продуктивних својстава 600 150 90.000

Економске расе и хибриди

1. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у одгоју 190.000 4 760.000

2. Контрола матичних јата кокоши тешког типа у експлоатацији 270.500 4 1.082.000

3. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у одгоју 14.000 4 56.000

4. Контрола матичних јата кокоши лаког типа у експлоатацији 17.000 4 68.000

5. Контрола чистих раса кокошака 1.900 10 19.000

6. Контрола матичних јата ћурака 4.200 10 42.000

7. Тест бројлера 2.200 150 330.000

8. Тест носиља конзумних јаја 820 150 123.000

СВЕГА ЖИВИНАРСТВО:   2.600.000
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Табела 5. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

Расе коња намењене спорту

 - Енглески пунокрвни коњ,   Липицанер

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 208 3.000 624.000

2.

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

пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним 
газдинствима

28 16.000 448.000

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, који 
потичу из сопствене производње на ергелама 70 7.000 490.000

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

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима

80 7.000 560.000

5. Лиценцирање пастува 10 7.000 70.000

Расе касача

1. Контрола продуктивности уматичених грла са познатим 
пореклом 7 3.000 21.000

2.
Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године, 

који потичу из сопствене производње на индивидуалним 
газдинствима 

4 7.000 28.000

3. Лиценцирање пастува 3 7.000 21.000

Балкански магарац

1. Селекцијске смотре 95 400 38.000

СВЕГА КОПИТАРИ: 2.300.000

Табела 6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
бр. Назив мере Планирани обим 

мера
Цена по јединици 

мере/дин
Укупно
динара

1. Квалитетне пчелиње матице из линија 2.212 80 176.960

2. Перформанс тест линија 6 30.000 180.000

3. Прогени тест пчелињих матица 2 35.000 70.000

4. Селекција пчела на продуктивност 4 4.500 18.000

5. Праћење нових екотипова домаће "carnice" 1 30.040 30.040

6. Тест трутовских мајки 1 25.000 25.000

СВЕГА ПЧЕЛАРСТВО: 500.000

Средстава из Одгајивачког програма у укупном износу од 
53.110.000,00 динара расподелиће се у односу 48,79%  за рад ос-
новних одгајивачких организација и организација са посебним 
овлашћењима, 29% за рад регионалних одгајивачких организа-
ција,  14,82% за рад главне одгајивачке организације и 7,4% за  
обављање послова контроле спровођења Програма, које врши 
главна одгајивачка организација. 

Право на подношење пријаве за коришћење средстава под та-
чком а) имају одгајивачке организације и организације са посеб-
ним овлашћењима са територије АП Војводине, које испуњавају 
услове из члана 7, 8, 9. и 10. Закона о сточарству (''Службени гла-
сник РС'', број 41/09).

Право на подношење пријаве за коришћење средстава под та-
чком б)  имају одгајивачке организације са територије АП Војво-
дине, које испуњавају услове из члана 9. Закона о сточарству 
(''Службени гласник РС'', број 41/09). 

Уколико се средства према овом Програму, на основу приспеле 
конкурсне документације, не реализују у целости, истa се одлу-
ком Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство преусмеравају 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, 15/11)– у даљем тексту: Дугорочни програм.

Уколико се спроведе већи обим појединих одгајивачких мера 
од обима  предвиђеног конкурсом, а највише до максималног 
годишњег обима појединих мера утврђених Дугорочним програ-
мом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно нижа.     

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 програма 
подносиоца захтева, податке о подручју на коме се спроводи про-
грам, податке о кадровској и техничкој опремљености за спро-
вођење програма; в) Пријава по врстама стоке; г) Фотокопија депо 
картона; д) Оверена фотокопија дипломе лица које ради на посло-
вима мера за спровођење одгајивачког програма код подносиоца 
захтева; ђ) Оверена фотокопија радне књижице; е) Решење изда-
то од стране Министарства пољопривреде, трговине, 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 
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територији, које испуњавају услове конкурса.
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подноси-

оца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспе-
лих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 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 пријаве може једном пријавом конкурисати за до-
делу средстава за више намена (табеле 1-6.). 

Рок за подношење захтева са осталом потребном документа-
цијом је закључно са 08. децембром 2011. 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

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматране.  

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

615.

 На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/10 и 
8/11- ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војво-
дини за 2011. годину, који је Влада АП Војводине донела на 128 
седници одржаној 30.11.2011. године Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство расписује

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

 ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ИЗЛОЖБИ 
 СТОКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

 ЗА 2011. ГОДИНУ

Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова 
одржавања локалних и регионалних  изложби стоке у АП Војво-
дини одржаних у 2011. години, укупно износе 2.000.000,00 дина-
ра. Право на подношење пријаве 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                                600.000,00
Овчарство и козарство              400.000,00
Копитари                                    900.000,00
Свињарство                                100.000,00
УКУПНО, динара                      2.000.000,00

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. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретарија-

та;
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 

привредне регистре;
3. Фотокопија ПИБ обрасца;
4. Фотокопија картона депонованих потписа; 
5. Фотокопије: Рачуна, Извода од банке о утрошку средста-

ва, Налога благајни за исплату средстава.   

Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања ло-
калних и регионалних изложби врши се за: утврђивање здравстве-
ног стања животиња, трошкови превоза и осигурања животиња, 
трошкова 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 комисије за оцену стоке, дежурног ветеринара и радника.

Секретаријат ће прихватити захтеве за већ одржане изложбе 
стоке у току 2011. године. 

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подноси-
оца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспе-
лих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 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.

Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 
08.12.2011. 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

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматране.  

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

616.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  
Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, број: 23/10 и 
8/11- ребаланс) и Програмa унапређења сточарства у АП Војво-
дини за 2011. годину, који је Влада АП Војводине донела на 128 
седници одржаној 30.11.2011. године Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 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 2011. ГОДИНУ

Средства у износу од 4.000.000,00 динара су намењена за су-
финансирање дела трошкова унапређења рада код власника ге-
нетских ресурса домаћих животиња и очување од изумирања 
ових ретких раса стоке. Право на остваривање средстава имају 
само она удружења грађана, чији су чланови власници генетских 
ресурса (аутохтоних раса) домаћих животиња и чије се седиште 
налази на територији АП Војводине.

Ова средства су намењена за субвенционисање удружења 
грађана односно за очување, одрживо коришћење и унапређење 
начина одгајивања аутохтоних раса домаћих животиња, и то: Го-
ведарство (Подолац и Буша), Свињарство (Мангулица) и Овчар-
ство (Виторога жуја и Чоканска цигаја),  чија су грла под контро-
лом основних, регионалних и главне одгајивачке организације 
(Табела 1). 

Табела 1. Расподела средстава код генетских ресурса за 2011. 
годину

Ред.
број Врсте аутохтоних раса  Број

грла
Износ
динара

1. Говедарство: а)  Подолско говече
(Краве и мушка приплодна грла) 160 1.536.000,00

2.  Говедарство:    б)  Буша 
(Краве и мушка приплодна грла) 80 336.000,00

3.
Свињарство:  а)  Мангулица
(Крмаче и мушка приплодна 

грла)
245 490.000,00

4.

Овчарство:      Укупно
а)  Виторога жуја

(Приплодна: женска и мушка 
грла)

б)  Чоканска цигаја
(Приплодна: женска и мушка 

грла)

1.260 1.638.000,00

СВЕГА, динара  
4.000.000,00
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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 за ове 
намене. 

Уколико се пријави већи или мањи број грла, него што је пред-
виђено конкурсом, тада ће цена по јединици мере бити сразмерно 
нижа или виша.  

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

та;
2. Комисијски записник о одржаној селекцијској смотри 

код генетских ресурса оверен од стране основне, регио-
налне и главне одгајивачке организације; 

3. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 
привредне регистре;

4. Фотокопија ПИБ обрасца;
5. Фотокопија картона депонованих потписа. 

 
У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подноси-

оца пријаве затражи додатну документацију. Разматрање приспе-
лих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 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 
08.12.2011. године, на следећу адресу:  Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарству, 21000 Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16,  са назнаком: "Koнкурс за генетске 
ресурсе". 

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

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, неће бити  разматране.   

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

617.

 На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2011. годину (''Службени лист АПВ'' број 
23/2010 и 8/2011-ребаланс) и Решења о утврђивању Програма ру-
ралног развоја АП Војводине за 2011. годину број 320-10/2011 које 
је Влада АП Војводине донела на 128. седници дана  30.11.2011. 
године Покрајински секретаријат за пољопривреду,водопривреду 
и шумарство р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

 САЛАШАРСКИ И ВИНСКИ ТУРИЗАМ У УКУПНОМ 
ИЗНОСУ ДО 69.000.000,00 ДИНАРА 

1.1. Адаптација и реконструкција салаша
Финансира се: адаптација и реконструкција објеката ван на-

сељеног места, на салашу, за смештај и/или исхрану гостију по 
угледу на аутентичне салаше уз очување традиционалне архи-
тектуре.

Право учешћа на конкурс имају: регистрована пољопривред-
на газдинства (само физичка лица – носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства).

Потребна  документација:
1)  Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат:
- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радо-

ва на адаптацији 
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији

3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова
4) Фотокопија потврде о активном статусу у регистру 

пољоприврених газдинстава или Извода из регистра 
пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривред-
ном газдинству

5) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газ-
динства

6) Доказ о праву својине односно правном основу ко-
ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 

7) Фотокопија картице или уговора о отвореном наменском 
рачуну

8) Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по осно-
ву пореза (не старија од 30 дана)

1.2. Изградња, адаптација и реконструкција винских подрума 
за дегустацију вина

Финансира се: изградња, адаптација или реконструкција вин-
ских подрума за дегустацију вина на територији АП Војводине.

Право учешћа на конкурс имају: правна лица и предузетници са 
подручја АП Војводине који су регистровани у Агенцији за при-
вредне регистре и који су уписани у Винарски регистар који води 
министарство надлежно за послове пољопривреде и ако имају у 
власништву, односно у закупу или у кооперацији виноград.

Потребна документација:

1)  Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат:
- за изградњу: Грађевинска дозвола
- за адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радо-

ва на адаптацији
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији
3) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова 
4) Фотокопија решења о упису у Винарски регистар и ре-

гистрациони број 
5) Доказ о извршеној пренамени пољопривредног у грађе-

винско земљиште (само за пољопривредно земљиште)
6) Доказ о праву својине односно правном основу ко-

ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
7) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 

привредне регистре
8) Фотокопија ПИБ обрасца
9) Фотокопија личне карте одговорног лица
10) Фотокопија картона депонованих потписа
11) Потврда надлежног органа о измирењу обавеза по осно-

ву пореза (не старија од 30 дана)

Средства ће се додељивати за пројекте који се реализују на те-
риторији Аутономне Покрајине Војводине.

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

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 
 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 одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

 Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.
 Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.
gov.rs.
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Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 12. децембром 2011. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „КОНКУРС ЗА САЛАШАРСКИ И ВИНСКИ 
ТУРИЗАМ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“. 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ.

 Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 
 
 Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа.

618.

 На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2011. годину (''Службени лист АПВ'' број 
23/2010 и 8/2011-ребаланс) и Решења о утврђивању Програма ру-
ралног развоја АП Војводине за 2011. годину број 320-10/2011 које 
је Влада АП Војводине донела на 128. седници дана  30.11.2011. 
године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ 
ВАТРОГАСНИХ ДОМОВА

 У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО 20.000.000,00 ДИНАРА.

Финансира се адаптација и реконструкција објеката ватро-
гасних друштава, са територије АП Војводине, без права промене 
намене.

Корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва.
Потребна документација:

1) Пријава на конкурс
2) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат 
- За адаптацију: Решење којим се одобрава извођење радо-

ва на адаптацији 
- За  реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији
3) Елаборат који треба да садржи технички опис, предмер и 

предрачун радова 
4) Доказ о праву својине односно правном основу ко-

ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
5) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 

привредне регистре
6) Фотокопија ПИБ обрасца
7) Фотокопија картона депонованих потписа
8) Фотокопија личне карте одговорног лица

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

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 

 Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајин-
ски секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Пра-
ва и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регули-
саће се уговором.

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

Рок за реализацију одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

 Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 44а) или 
преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.
gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 12. децембром  2011. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „КОНКУРС ЗА ВАТРОГАСНЕ ДОМОВЕ“ и „НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ.
 Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

 Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа.

619.

 На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2011. годину (''Службени лист АПВ'' број 
23/2010 и 8/2011-ребаланс) и Решења о утврђивању Програма ру-
ралног развоја АП Војводине за 2011. годину број 320-10/2011 које 
је Влада АП Војводине донела на 128. седници дана  30.11.2011. 
године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

ЕДУКАЦИЈА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ АКТИВНОГ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ

 СТАНОВНИШТВА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ДО 6.000.000,00 
ДИНАРА 

Овим конкурсом финансира се: организовање тренинга, семи-
нара и обука.

Право учешћа на конкурс имају: удружења грађана везана за 
пољопривредну производњу (удружења воћара, виноградара, 
винара, повртара и пољопривредника), риболовачка удружења, 
еколошка удружења, етно удружења, удружења жена на селу и 
добровољна ватрогасна друштва са подручја АП Војводине. 

Потребна  документација:

1) Пријава на конкурс
2) Програм едукације (тема, циљеви, време и место одржа-

вања, калкулација трошкова) 
3) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за 

привредне регистре
4) Фотокопија ПИБ обрасца
5) Фотокопија картона депонованих потписа
6) Фотокопија личне карте одговорног лица
7) Фотокопија Статута удружења грађана

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство.
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Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 
 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 одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

 Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.
  Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајин-
ском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(Бул. Михајла Пупина 16/I, Нови Сад) или преузети са званичног 
сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs.

 Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 08. децембром  2011. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „КОНКУРС ЗА ЕДУКАЦИЈУ“ и „НЕ 
ОТВАРАТИ“. 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ.

 Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 

 Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа.

620.

 На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџе-
ту АП Војводине за 2011. годину (''Службени лист АПВ'' број 
23/2010 и 8/2011-ребаланс) и Решења о утврђивању Програма ру-
ралног развоја АП Војводине за 2011. годину број 320-10/2011 које 
је Влада АП Војводине донела на 128. седници дана  30.11.2011. 
године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство  р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ:

ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ
 ПИЈАЦА И ВАШАРИШТА У УКУПНОМ ИЗНОСУ

 ДО 28.400.000,00 ДИНАРА 

Финансира се: изградња нових, као и реконструкција постојећих 
сеоских пијаца и вашаришта, са територије AП Војводине.

Корисници средстава су општине, месне заједнице и јавна ко-
мунална предузећа

Потребна документација:
1) Пријава на конкурс
2) Одлука надлежног органа општине односно Одлука Са-

вета месне заједнице о реализацији пројекта 
3) Сагласност општине (уколико је подносилац захтева 

месна заједница)
4) Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту 

може реализовати Пројекат :
- за изградњу: Грађевинска дозвола
- за реконструкцију: Решење којим се одобрава извођење 

радова на реконструкцији
5) Главни пројекат са предмером и предрачуном радова 
6) Доказ о праву својине односно правном основу ко-

ришћења непокретности на којој се реализује пројекат 
7) Фотокопија картона депонованих потписа
8) Фотокопија личне карте одговорног лица

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

Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне 
документације и развијеност општине. 
 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 одабраних прoјеката је годину дана од дана 
дознаке средстава. 

Подношење пријава за финансирање пројеката

 Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са јед-
ним поднетим пројектом.
  Обрасци ''Пријава на конкурс'' и ''Сагласност општине'' могу 
се преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, во-
допривреду и шумарство (Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I 
спрат канцеларија 44а) или преузети са званичног сајта Секрета-
ријата www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријава на конкурс, са свом потребном документацијом под-
носи се закључно са 12. децембром  2011. године путем поште на 
адресу:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

са назнаком „КОНКУРС ЗА ПИЈАЦЕ И ВАШАРИШТА“ и 
„НЕ ОТВАРАТИ“. 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Владе АПВ.

 Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпу-
ном документацијом, послате путем факса или електронске по-
ште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати. 
 Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973.

Конкурсна документација се не враћа. 
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

601. Решење о утврђивању Програма руралног развоја 
Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину;

602. Решење о утврђивању Програма унапређења сто-
чарства у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. 
годину;

603. Решење о постављењу помоћника директора Управе 
за заједничке послове покрајинских органа;

604. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподе-
ли нето добити ЈП „Национални парк Фрушка гора“, 
Сремска Каменица за 2010. годину;

605. Решење о именовању председника и чланова Одбо-
ра за доделу признања у области спорта за 2011. го-
дину;

606. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
предшколских установа и основних школа у Опш-
тини Бач;

607. Решење о давању сагласности на Допуну Финан-
сијског плана Српског народног позоришта у Но-
вом Саду за 2011. годину;

608. Решење о разрешењу управника Народног позори-
шта-Narodnog kazališta-Népszínház у Суботици;

609. Решење о именовању управника Народног позори-
шта-Narodnog kazališta-Népszínház у Суботици;

610. Решење о разрешењу и именовању чланова Управ-
ног одбора Народног позоришта-Narodnog kazališta-
Népszínház у Суботици;

611. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзор-
ног одбора Народног позоришта-Narodnog kazališta-
Népszínház у Суботици.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

612. Решење о разрешењу дужности сталног судског 
преводиоца за енглески језик.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОПОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

613. Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за 
развој ловства АП Војводине за 2011. годину;

614. Конкурс о расподели средстава за спровођење Го-
дишњег програма мера код одгајивачког програма у 
АП Војводини за 2011. годину;

615. Конкурс о расподели средстава за одржавања ло-
калних и регионалних изложби стоке у Аутономној 
Покрајини Војводини за 2011. годину;

616. Конкурс о расподели средстава за очување и одр-
живо коришћење генетских ресурса домаћих живо-
тиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2011. 
годину;

617. Конкурс за реализацију активности: Салашарски и 
вински туризам;

618. Конкурс за реализацију активности: Адаптација и 
реконструкција постојећих ватрогасних домова;

619. Конкурс за реализацију активности: Едукација и 
стручно усавршавање активног пољопривредног 
становништва;

620. Конкурс за реализацију активности: Изградња но-
вих и реконструкција постојећих пијаца и ваша-
ришта.   
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ОГЛАШАВАЊЕ  НЕВАЖЕЋИМ  ИЗГУБЉЕНИХ  ИСПРАВА:  250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со  Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

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

Издавач:Покрајински секретаријат за 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


