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ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА

 У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
која је  објављена у „Службеном листу АПВ“ број 35/2016

Услед техничке грешке у прелому текста у  Одлуци о по-
тврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне по-
крајине Војводине која је  објављена у „Службеном листу АПВ“ 
број 35/2016  на страни 874 после изборне листе: “Изборна листа 
„ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Једин-
ствена Србија - Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет 
Србије (ППС)“ где нису видљиво одвојене наредне изборне лис-
те, објављује се у целости текст ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ 
МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПО-
КРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Редакција

На основу члана 33. став 3. Статута Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 20/14), члана 9. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број: 28/14)  и члана 5. и 6. став 2. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 54/14), Скупштина Аутоном-
не покрајине Војводине на Првој седници одржаној 02. јуна 2016. 
године, донела је

О Д Л У К У
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Потврђују се мандати посланика у Скупштини Аутономне по-
крајине Војводине изабраних на изборима одржаним 24. априла 
2016. године  и то:

Изборна листа „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПО-
БЕЂУЈЕ“:

1. Гојковић Маја, 1963, адвокат, Нови Сад
2. Мировић Игор, 1968, дипл. економиста, Сремска Каменица
3. Зобеница Дамир, 1981, дипломирани социолог, Сремска 

Каменица
4. Милошевић Драгана, 1983, дипломирани музичар-вио-

линиста, Нови Сад
5. Кандић Урош, 1979, дипломирани политиколог, Лукићево
6. Милићевић Ђорђе, 1967, дипломирани економиста, 

Нови Сад
7. Лекић Стојанка, 1960, дипломирани економиста, Зрењанин
8. Шпановић Мирослав, 1949, пуковник у пензији, Нови Сад
9. Матејин Предраг, 1963, лекар специјалиста, Зрењанин
10. Ђерић Злата, 1958, професор књижевности, Сомбор
11. Јованов Миленко, 1980, дипл. правник, Кикинда

12. Станишић Дмитар, 1982, дипломирани правник, Срем-
ска Митровица

13. Седлар Снежана, 1960, дипломирани правник, Оџаци
14. Михаљица Дејан, 1973, дипл. марк. менаџер, Темерин
15. Маравић Илија, 1962, дипломирани економиста, Суботица
16. Жигић Сања, 1970, менаџер, Врбас
17. Родић Мирослав, 1968, дипломирани економиста, Бачка 

Паланка
18. Левнајић Саша, 1980, дипломирани правник, Панчево
19. Михајлов Станка, 1965, радник, Мол
20. Влаисављевић Милан, 1974, дипломирани психолог, 

Нови Сад
21. Кутић Боре, 1955, правник-криминолог, Надаљ
22. Радојевић Мирјана , 1990, дипломирани новинар, Нова 

Пазова
23. Тошковић Вучета, 1941, инжењер саобраћаја, Нови Сад
24. Славујевић Зоран, 1966, хирург-ортопед, Хртковци
25. Страјин Миа, 1987, студент, Нови Сад
26. Видовић Жељко, 1964, лекар специјалиста ортопед, Врбас
27. Кузмановић Радомир, 1963, шумарски техничар, Сомбор
28. Јовановић Јелена, 1980, дипломирани менаџер, Нови Сад
29. Марић Марко , 1965, мастер економије, Суботица
30. Аврамов Гавра, 1956, дипл. машински инжењер, Равно 

Село
31. Јовановић Слађана, 1972, васпитач, Бечеј
32. Галић Владимир, 1972, адвокат, Кикинда
33. Сурови Павел, Surovy Pavel, 1980, дипломирани послов-

ни информатичар, Кисач
34. Мандић Нада, 1969, дипл.инж. пољопривреде, Кљајићево
35. Бађок Дарко, 1972, мастер инжињер менаџмента, Зрењанин
36. Драгић Драган, 1980, пољопривредни техничар, Ковин
37. Ковачевић Сања, 1968, дипл.инж. агроекономије, Мач-

ванска Митровица
38. Мијовић Рајко, 1959, доктор војних наука, Панчево
39. Фаркаш Александар, 1976, техничар друмског сао-

браћаја, Зрењанин
40. Крсмановић Дејана, 1987, студент, Шид
41. Стипановић Душан, 1956, царински службеник, Бајмок
42. Божић Драган, 1969, пољопривредник, Јаша Томић
43. Рајновић Еветовић Лаура, 1975, дипломирани економис-

та, Суботица
44. Коњокрад Неђељко, 1964, предузетник, Иланџа
45. Мишчевић Љубодраг, 1960, професор географије, Нови Сад
46. Црквењаков Гизела, 1960, струковни менаџер, Кањижа
47. Ђедовац Александар, 1969, дипл.инж. машинства, Бачка 

Паланка
48. Гинцуљ Предраг, 1983, апсолвент, Сефкерин
49. Милановић Нада, 1973, културолог, Панчево
50. Кораћ Душан, 1969, зоо-технолог, Апатин
51. Лазаров Јован, 1977, дипломирани економиста, Панчево
52. Потпара Драгана, 1977, дипломирани економиста, Кула
53. Ковач Матија, 1980, дипломирани инжењер технологије, 

Нови Бечеј
54. Лемић Милорад, 1948, дипл. економиста, Темерин 
55. Терзин Весна, 1959, пензионер, Војвода Степа
56. Савић Горан, 1971, дипломирани економиста, Голубинци
57. Кирћански Милица, 1958, магистар филолошких наука, 

Нови Сад
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58. Трбовић Ненад, 1967, машински техничар, Црвенка
59. Лучар Рајка, 1979, дипломирани правник, Нови Сад
60. Суботић Зоран, 1958, дипломирани економиста, Нови Сад
61. Вукоје Дарко, 1967, трговац, Сечањ
62. Михелчић Јелена, 1984, студент, Бачка Топола
63. Тодоровић Милан, 1955, дипломирани правник, Тител

Изборна листа „ЗА ВОЈВОДИНУ РАДА И ЗНАЊА – ДЕ-
МОКРАТСКА СТРАНКА, ДСХВ, НОВА, ЗЕП-ЗЕЛЕНИ – ДР 
БОЈАН ПАЈТИЋ“ :

1. Васин Мирослав, 1955, дипломирани правник, Нови Сад
2. Томанова Маканова Ана, 1961, дипломирани педагог, 

Нови Сад
3. Новаковић Борислав, 1964, професор социологије, Нови 

Сад
4. Боровић Ненад, 1964, дипл. инг агрономије, Рума
5. Новаковић Небојша, 1984, дипл. инжењер пољопривре-

де, Нови Сад
6. Козловачки Гордана, 1958, лекар специјалиста, Зрења-

нин
7. Пауновић Горан, 1965, дипломирани историчар, Нови Сад
8. Балашевић Јелена, 1982, редитељ, Нови Сад
9. Бислими Амир, 1990, мастер менаџер индустријског еко-

номског менаџмента, Петроварадин
10. Прћић Весна, 1973, дипл. правник, Суботица

Изборна листа „ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија - Драган Марковић Палма 
(ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС)“:

1. Бајатовић Душан, 1967, дипломирани економиста, Нови Сад
2. Срђан Кружевић, 1977, дипломирани економиста, Нови Сад
3. Бабић Светлана, 1978, магистар педагошких наука, Жи-

тиште
4. Будаков Павле, 1945, доктор медицинских наука, Нови Сад
5. Стриковић Радослав, 1956, дипломирани екомониста, 

Нови Сад
6. Ђанковић Александра, 1987, мастер економиста, Равно 

Село
7. Вранешевић Зоран, 1964, грађевински техничар, Бачка 

Паланка
8. Баста Раде, 1979, мастер економиста, Нови Сад
9. Чолак – Киралу Јованка, 1951, хемијски техничар, Ве-

терник
10. Белић Бранислава, 1956, професор, доктор медицинских 

наука, Нови Сад
11. Лалић Драгомир, 1956, менаџер, Петроварадин
12. Гонђа Горан, 1973, дипломирани менаџер, Сремска Ка-

меница

Изборна листа „Ненад Чанак – Лига социјалдемократа 
Војводине – Дигни главу!“ :

1. Богарошки Бранислав, 1976, дипломирани правник, 
Нови Сад

2. Седларевић Маја, 1977, магистарка родних студија, 
Нови Сад

3. Јаковљев Душан, 1951, службеник, Зрењанин
4. Костреш Бојан, 1974, дипломирани економиста, Ечка
5. Јовановић Александар, 1976, мастер социолог, Нови Сад
6. Стојшић Ђорђе, 1977, дипломирани економиста, Срем-

ска Митровица
7. Ристић Сандра, 1978, економиста, Бела Црква
8. Чапо Дејан,1978,магистар наука индустријског ме-

наџмента, Зрењанин
9. Колар Роберт, 1966, мастер драмски уметник, Нови Сад

Изборна листа „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – 
Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор“:

1. Пaстoр Иштвaн, 1956, диплoмирaни прaвник, Хajдукoвo
2. Паћи Лајош, 1958, дипл.инжењер мелиорације, Мол
3. Пeлт Илoнa., 1976, дипл.економиста, Дoрoслoвo
4. Кoрмaњoш Лaслo, 1964, спoртски мeнaџeр, Чoкa
5. Бaги Бojaн, 1975, лeкaр, Субoтицa
6. Eрдeљ Лeнкa, 1955, диплoмирaни учитeљ рaзрeднe 

нaстaвe, Нoви Сaд

Изборна листа „Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РА-
ДИКАЛНА СТРАНКА“ :

1. Ђурађ Јакшић, 1977, професор историје, Нови Сад
2. Ћук Милан, 1956, приватни предузетник, Бачки Грачац
3. Гламочанин Варга Смиљана, 1976, дипломирани прав-

ник, Панчево
4. Кулачанин Војислав, 1973, текстилни техничар, Вашица
5. Миланков Ивица, 1977, дипломирани економиста, Ново 

Милошево
6. Зечевић Ивана, 1961, професор, Тител
7. Шарчевић Немања, 1984, дипл. спортски менаџер, Субо-

тица
8. Радић Данијел, 1992, студент, Зрењанин
9. Делић Јелена, 1961, економски техничар, Рума
10. Стјепановић Драган, 1981, инжењер индустријског ме-

наџмента, Нови Козарци

Изборна листа „Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. 
Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron - Мађарски покрет за 
аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка“:

1. Корхец Тамаш (Korhecz Tamás), 1967, професор универ-
зитета, Палић

2. Чонка Арон, 1976, професор, Ада

Изборна листа „ЗЕЛЕНА СТРАНКА“:
1. Јефтић Бранислава, 1969, дипл.правник, Нови Сад

Изборна листа „Доста је било – Саша Радуловић“:
1. Козић Светлана, 1978, дипломирана економисткиња, Ки-

кинда
2. Зеленски Александар, 1962, дипломирани правник, 

Нови Сад
3. Стијеповић Иван, 1983, доктор технолошког инжењер-

ства, Сремски Карловци
4. Дамјановић Зорица, 1956, дипломирани правник, Нови 

Сад
5. Максимовић Дејан, 1972, доктор ветеринарске медици-

не, Вршац
6. Курјачки Арсен, 1958, дипломирани инг. пољопривреде, 

Србобран
7. Бенгин Катица, 1955, пензионерка, Нови Сад

II

 Даном конституисања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине, 02. јуна 2016. године, престаје мандат посланицима 
претходног сазива.

III

Овa одлукa ће се  објавити у « Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине».

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број:020-21/16 
Нови Сад, 02. јун 2016. године

Председавајући
Вучета Тошковић,с.р.

626.

На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупшти-
ни  Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ” број: 
54/14 и 4/15) и члана  70. Пословника о раду  Скупштине Ауто-
номне покрајине Војводине, („Службени лист АПВ” број: 37/14 и 
54/14), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, на првој  седници одржаној 09. 
јуна 2016. године,  je донео 

О Д Л У К У
О   ПОСЛАНИЦИМА  У РАДНОМ ОДНОСУ   

У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
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Члан 1.

Посланици у радном односу на одређено време док траје ман-
дат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Скупштина),  на лични захтев су:

 
- Иштван Пастор, председник Скупштине  
- Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине  
- Душан Јаковљев, потпредседник Скупштине
- Смиљана Гламочанин Варга,  потпредседница Скупштине
- Мирослав Васин, потпредседник Скупштине
- Миленко Јованов, председник посланичке групе „Алек-

сандар Вучић-Србија побеђује“ 
- проф. др Павле Будаков, председник посланичке групе 

„Социјалистичка партија Србије“
- Ђурађ Јакшић, председник посланичке групе „Др Војис-

лав Шешељ-Српска радикална странка“
- Бранислав Богарошки, председник посланичке групе 

„Лига социјалдемократа Војводине-Зелена Странка“
- Светлана Козић, председница посланичке групе  „Доста 

је било –Саша Радуловић. 

Члан 2.

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине”.

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 09. јуни  2016. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић,с.р.

627.

На основу члана члана 13. Покрајинске скупштинске одлуке о 
платама лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист  АПВ“  број  33/2012 и 7/2013) и члана 70. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист  АПВ „  број:  37/14 и 54 /14), Одбор за админи-
стративна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине је  на  седници одржаној 09. јуна 2016. године, донео  

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ

ЛИЦА КОЈА БИРА
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за вршење функције за 
лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине и председ-
ника посланичке групе у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, 
која нису на сталном раду у органима Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 2. 

Висина накнаде за вршење функције за лица из члана 1. ове одлу-
ке, утврђује се у процентуалном износу од плате коју би лице имало 
за вршење функције да је на сталном раду у органима Аутономне 
покрајине Војводине и она у зависности од  функције, износи: 

- за председника Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине и председника Покрајинске  Владе   60%, 

- за потпредседника Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и потпредседника  Покрајинске Владе   55%, 

- за члана Покрајинске  Владе, покрајинског секретара и 
Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана 50%, 

- за заменика покрајинског секретара 45%, 
- за председника одбора Скупштине Аутономне покрајине 

Војводине 35%. 

У случају да лице које бира Скупштина Аутономне покрајине 
Војводине стиче право на накнаду за вршење две или више функ-
ција, има право само на једну и то највећу накнаду. 

Члан 3. 

Накнада за вршење функције председника посланичке групе у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине износи 40% од плате 
председника одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 4.  

Даном ступања на снагу  ове одлуке  престаје да важи Одлука о 
висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист  АПВ“  број  42/2015).

Члан 5. 

Ову oдлуку  објавити  у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине” а примењује се за време трајања мандата 2016-2020. године. 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

18 Број: 020-22/2016
Нови Сад, 09. јуни 2016. године

ПРЕДСЕДНИК  ОДБОРА 
Милан Влаисављевић,с.р.

628.

На основу чл. 16 став 2; 24. став 2. и 33. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 
37/14 и 54/14 ‒ др. одлука), у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 
10/2013, 142/2014 и 103/2015) и Покрајинском скупштинском од-
луком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији АП Војводине у 2016. годи-
ни („Службени лист АПВ”, број: 54/15), покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА 
И УВОЂЕЊA ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ 

У КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 
МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ 2016. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних подстицајних средстава 
за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдин-
ствима и увођењa ЕУ стандарда у објекте у којима се врши произ-
водња и прерада меса и млека у ап војводини 2016. години (у даљем 
тексту: Правилник) прописује се намена средстава, поступак до-
дељивања средства, критеријуми за доделу средстава и друга пи-
тања значајна за конкурс из Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике за развој села на територији АП Војво-
дине у 2016. години (у даљем тексту: Програм), који је саставни 
део Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике за развој села на територији 
АП Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ”, број: 54/15).

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина АПВ, а По-
крајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
(у даљем тексту: Секретаријат) је задужен за реализацију Програма.

Намене за које се могу користити средства

Члан 2.

Суфинансирање ће се вршити за следеће инвестиције: 

1. адаптацијa објеката за прераду млека и меса; 
2. набавке нове опреме за модернизацију постојећих пре-

рађивачких постројења и развој нових производних ли-
нија за проширење асортимана производа од млека,
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3. набавке нових линија, опреме и машина, у циљу модер-
низације капацитета у погледу хигијене и квалитета меса 
и производа од меса.

Средства која се додељују не могу се користити за:

1. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
2. царинске, увозне и остале врсте административних так-

си;
3. трошковe банкарске провизије, трошковe јемства и сли-

чне накнаде;
4. куповину половне опреме и материјала;
5. сопствени рад и материјал подносиоца захтева;
6. инвестиције реализоване пре 01. Јануара 2016. године;
7. трошкове превоза;
8. материјале који по типу не одговарају предмеру и пред-

рачуну из Главног пројекта;
9. промет између повезаних лица;

Конкурс за доделу средстава

Члан 3.

Средства се додељују на основу конкурса који се објављује у 
‘’Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине’’, у једном 
од гласила које покрива целу територију АП Војводине и на ин-
тернет страници Секретаријата.

Обавезни елементи текста конкурса су:

- правни основ за расписивање конкурса;
- висина средстава која се додељују;
- намена за коју се средства могу користити;
- услови учешћа на конкурсу и документација која се под-

носи уз пријаву;
- рок за пријаву на конкурс;
- закључивање уговора са лицима која су добила средства
и други подаци од значаја за реализацију конкурса.

Право пријаве на конкурс

Члан 4.

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници 
са подручја  АП Војводине: 

За сектор млеко:

Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газ-
динстава

Правна  лица –микро и мали привредни субјекти уписани у ре-
гистар пољопривредних  газдинстава с територије АП Војводине.

Предузетници -уписани у Регистар пољопривредних газдин-
ства с територије АП Војводине.

За сектор месо:

Правна  лица –микро и мали привредни субјекти уписани у ре-
гистар пољопривредних  газдинстава с територије АП Војводине.

Предузетници -уписани у Регистар пољопривредних газдин-
ства с територије АП Војводине.

Уз конкурсну документацију подносилац пријаве је дужан да 
попуни и достави Образац пријаве, која је саставни део овог Пра-
вилника.

Образац пријаве је у електронском облику доступан на веб 
сајту Секретаријата

(www.psp.vojvodina.gov.rs

Потребна документација

Члан 5.

Обавезна документација која се подноси на конкурс:

За физичка , правна лица и предузетнике

1. Читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом, 
2. Оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинста-

ва за 2016. годину, који издаје Управа за трезор -прва стра-
на извода РПГ са основним подацима, друга страна извода 
са подацима о површинама, производњи и животињама),

3. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта за носиоца РПГ;

4. Бизнис план ( пословна идеја ).Предмер и предрачун ра-
дова, као и предрачун за набавку нове опреме;

5. Извод из катастра непокретности са подацима о влас-
ништву (не старији од 30 дана), који гласи на носиоца 
пољопривредног газдинства (подносилац захтева) или 
оверен уговор о закупу објекта на најмање 5 година и из-
вод из катастра за исти;

6. Извештај Кредитног бироа;
7. Уверење пореске управе o измиреној накнади за одводња-

вање/наводњавање закључно са 31.12.2015.(потврда на-
длежног органа, или фотокопија решења и доказ о уплати).

8. Потврду о броју грла за одговарајућу категорију живо-
тиња издате од стране надлежне ветеринарске службе.

9. Доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, 
или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине и доказ о уплати).

Додатна обавезна документација за правна лица:

1. Извод из Агенције за привредне регистре (не старији од 
90 дана);

2. Фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју; 

3. Доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање закључно са 31.12.2015.године који је издао ЈВП 
„Воде Војводине“;

4. Потврду Пореске управе да је подносилац пријаве ре-
гулисао пореске и друге јавне дажбине за 2015. годину;

5. Потврда НБС о броју дана у блокади у периоду од годи-
ну дана пре подношења пријаве на конкурс;

6. Потврда Агенције за привредне регистре да над правним 
лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друга 
документа.

Висина подстицајних средстава

Члан 6.

За реализацију активности предвиђен је укупан износ од 
30.000.000.,00 динара  . Подстицајна средства за подршку инвес-
тиција по овом Конкурсу утврђују се у износу до 60% од плаћеног 
износа цене реализоване инвестиције, умањеног за износ сред-
става на име пореза на додату вредност.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 3.000.000,00 динара. 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара.

Поступање са пријавама

Члан 7.

Комисија неће узимати у разматрања пријаве:

- поднете од лица која немају право да учествују на кон-
курсу,
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- које су поднете након истека рока који је прописан кон-
курсом,

- које немају попуну документацију,
- подносиоца пријаве који нису кредитно способни

Резултати конкурса биће објављени на званичном сајту Секре-
таријата.

Критеријуми за доделу средстава

Члан 8.

Комисија даје предлог за доделу средстава на основу крите-
ријума и бодова који се додељују по сваком критеријуму.

Критеријуми и максимум бодова из става 1. овог члана прика-
зани су табеларно 

Критеријум Начин бодовања Број 
поена

Укупан број бодова

Подносилац захтева је 
лице млађе од 40 година

да
не

15
0

Број чланова 
комерцијалног 
регистрованог

пољопривредног 
газдинства

 - до два члана
 - од три до четири члана

 - од пет чланова

3
5
10

Корисник је члан 
задруге

 - да
 - не

5
0

Подносилац захтева има 
одговарајуће стручно 

знање

 -искуство у производњи од 
најмање три године – уписан 

у РПГ
средња школа

факултет

3

5
10

Степен развијености 
јединица локалне 

самоуправе

-изнад републичког просека
- 80-100% републичког 

просека
- 60-80% републичког просека

- испод 60% републичког 
просека

0
5
10
15

Оцена одрживости 
инвестиције

- да
- не

10
0

Досадашње коришћење 
бесповратних средстава 

Секретаријата 

-први пут
-други пут
-трећи пут

10
5
0

Подносилац захтева је 
жена

-да
-не

15
0

Подносилац захтева има 
уговоре са купцима из 

иностранства о продаји 
својих производа/услуга

-да
-не

10
0

Подносилац захтева има 
уговор о продаји својих 

производа/услуга
-да
-не

10
0

Досадашње коришћење 
средстава Секретаријата

-први пут
-други пут

0
5

Одлучивање о додели средстава

Члан 9.

Поднете пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о до-
дели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем 
тексту: Комисија), након прибављеног мишљења од високообра-
зовне или научно-истраживачке установе из области пољоприв-
реде са подручја АП Војводине.

Чланове Комисије именује Покрајински секретар за пољоприв-
реду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретар) из 
редова запослених у Секретаријату.

По потреби чланови Комисије могу бити и еминенти стручња-
ци из области за коју је расписан Конкурс.

Пријаве на конкурс који остваре број бодова мањи од 30 не ула-
зе у даље разматрање.

Коначну одлуку о додели средстава доноси Секретар, на осно-
ву записника комисије.  Одлука је коначна и против исте се не 
може изјавити жалба, нити се може водити управни спор.

Уколико корисник подстицајних средстава одустане, Секрета-
ријат доноси Одлуку о додели средстава следећем кориснику на 
ранг листи, до износа средстава коју утврђује Комисија.

Корисник средстава се обавезује да ће на име гаранције уред-
ног извршавања својих уговорених обавеза уписати заложно пра-
во-хипотеку првог реда у корист Даваоца средстава на објекте 
или пољопривредно земљиште, на износ додељених средстава 
увећан за 50%.

Подстицајана средства се исплаћују након стављања хипотеке.

Уговор о додели средстава

Члан 10.

Након доношења коначне одлуке о додели подстицајних сред-
става Секретар у име Секретаријата закључује са корисником 
средстава уговор о додели средстава, којим се регулишу права и 
обавезе уговорних страна.

Контролу извршене инвестиције врши Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду,водопривреду и шумарство.

Обавезе корисника средстава

Члан 11.

Корисник подстицајних средстава дужан је да:

1. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је оства-
рио подстицаје користи у складу са предвиђеном наменом;

2. покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је ост-
варио подстицаје не отуђи најмање пет година од дана 
исплате подстицаја и/или даје другом лицу на употребу;

3. сву документацију која се односи на инвестицију чува 
најмање пет година од дана исплате подстицаја;

4. Корисник средстава је у обавези да достави меницу 
са меничном изјавом (која се доставља приликом пот-
писивања  Уговора са Покрајинским секретаријатом за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство).

Корисник подстицајних средстава по конкурсу за кога се утвр-
ди да није поступао у складу са одредбама Конкурса, корисник 
који је онемогућио вршење контроле од стране Секретаријата, 
достављања нетачних података, дужан је да врати примљени из-
нос подстицајних средстава са припадајућом законском затезном 
каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних сред-
става до дана враћања средстава.

Подстицајана средства се исплаћују након стављања хипотеке.
Корисник средстава се обавезује да ће Даваоцу средстава 

доставити извештај о извршеним активностима и извештај о на-
менском утрошку средстава у висини коју заједнички обезбеђују 
Давалац средстава и Корисник средстава  са свом пратећом фи-
нансијском документацијом, (отпремница, рачун, изводе банке 
о плаћању рачуна, уговор о делу и др. у оригиналу или оверене 
фотокопије истих).



Страна 882 - Броj 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 10. јун 2016.

Завршна одредба

Члан 12.

Правилник ступа на снагу даном потписивања.

У Новом Саду, 01.06.2016. год.
Заменик покрајинског секретара

Бранислав Кнежевић,с.р.

629.

На основу члана 10. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину („Службени лист 
АПВ”, број 54/2015) у вези с Програмом мера подршке за спро-
вођење пољопривредне политике за развој села на територији АП 
Војводине у 2016. години („Службени лист АПВ”, број 54/2015), 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА И УВОЂЕЊA 

ЕУ СТАНДАРДА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ВРШИ 
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 

МЕСА И МЛЕКА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

1. Циљ и предмет конкурса

Циљеви конкурса jeсу побољшање квалитета млека, повећање 
сточног фонда, упосленост чланова домаћинства која се баве сто-
чарском производњом, проширење асортимана новим производи-
ма, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу. 

Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и 
куповина потребне нове опреме ради усклађивања са стандарди-
ма Европске уније у области производње и прераде меса и млека, 
а према пројекту који ће обезбедити високообразовне или науч-
ноистраживачка институција, што ће финансирати Секретаријат.

 
2. Висина и намена средстава:

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ дo 
30.000.000,00 динара.

Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу 
утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције, умање-
ном за износ средстава на име пореза на додату вредност инвестиције. 

Суфинансираће се следеће инвестиције:

1. адаптацијa објеката за прераду млека и меса; 
2. набавка нове опреме за модернизацију постојећих пре-

рађивачких постројења и развој нових производних ли-
нија за проширење асортимана производа од млека;

3. набавка нових линија, опреме и машина, ради модерни-
зације капацитета у погледу хигијене и квалитета меса и 
производа од меса.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може прећи 3.000.000,00 динара. 

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 100.000,00 динара.

3. Корисници средстава

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници 
с територије АП Војводине:

За сектор млеко:

физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газ-
динства;

правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани у ре-
гистар пољопривредних газдинстава с територије АП Војводине;

предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става с територије АП Војводине.

За сектор месо:

правна лица – микро и мали привредни субјекти уписани у ре-
гистар пољопривредних газдинстава с територије АП Војводине;

предузетници – уписани у Регистар пољопривредних газдин-
става с територије АП Војводине.

4. Услови за учешће на конкурсу

· физичко лице: да је регистровано пољопривредно газ-
динство уписано у Регистар пољопривредних гадинста-
ва и да се налази у активном статусу;

· за правна лица и предузетнике – да је регистрова-
но пољопривредно газдинство уписано у Регистар 
пољопривредних гадинстава и да се налази у активном 
статусу, да су правно лице и предузетник регистровани у 
Агенцији за привредне регистре, да се бави делатношћу за 
коју конкурише, као и то да се налази у активном статусу;

· за правна лица – да није покренут поступак стечаја и лик-
видације и да није било више од 30 дана у блокади у пе-
риоду од годину дана пре подношења пријаве на конкурс;

· да су измирене пореске обавезе, прописане законом, за 
2015. годину;

· да има доказ о власништву објеката, односно уколико 
није власник објеката, мора имати уговор о њиховом за-
купу, који обухвата период од минимално пет (5) година 
од момента подношења захтева за коришћење бесповрат-
них средстава;

· да нема неизмирених обавеза према Секретаријату по 
основу раније потписаних уговора;

· да није користио подстицајна средства из Секретаријата 
у 2014. и 2015. години за исте намене;

· доказ о измиреним обавезама о плаћеној накнади за од-
водњавање/наводњавање закључно са 31.12.2015. године;

· измирене доспеле обавезе о закупу државног пољоприв-
редног земљишта.

Корисници остварују право на коришћење подстицајних сред-
става за адаптацију објеката и набавку нове опреме за прераду 
млека и меса ако: 

- за прераду млека: поседује објекат који је изграђен од чвр-
стог материјала и има минимум 50 м2 или уговор о његовом 
закупу, који обухвата период од минимално пет (5) година 
од момента подношења захтева за коришћење бесповратних 
средстава у којем се може адаптирати просторија за млека-
ру у домаћинству и поседује одређен број музних грла (ми-
нимум 10 музних крава или 30 оваца или 30 коза); 

- за прераду меса: поседује објекат који је изграђен од чвр-
стог материјала и има минимум 50 м2 или уговор о ње-
говом закупу, који обухвата период од минимално пет 
(5) година од момента подношења захтева за коришћење 
бесповратних средстава у којем се може адаптирати 
просторија за прераду месa и поседује одређен број тов-
них грла (минимум десет товних свиња или пет товних 
јунади или петсто јединки живине). 

5. Временски оквир конкурса

Конкурс је отворен до 31. 07. 2016. године

6. Потребна документација којом се доказује испуњеност услова за 
учешће на конкурсу

За физичка лица, правна лица и предузетнике:

1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом; 
2. оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава 

за 2016. годину, који издаје Управа за трезор (прва страна 
извода РПГ – са основним подацима, друга страна извода 
– с подацима о површинама, производњи и животињама);
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3. фотокопија личне карте или очитана чипована лична 
карта за носиоца РПГ;

4. бизнис план (пословна идеја). Предмер и предрачун ра-
дова, као и предрачун за набавку нове опреме;

5. извод из катастра непокретности с подацима о влас-
ништву (не старији од 30 дана), који гласи на носиоца 
пољопривредног газдинства (подносилац захтева) или 
оверен уговор о закупу објекта на најмање пет година и 
извод из катaстра за тај објекат;

6. извештај Кредитног бироа;
7. уверење пореске управе o измиреној накнади за од-

водњавање/наводњавање закључно са 31.12.2015. годи-
не (потврда надлежног органа, или фотокопија решења и 
доказ о уплати).

8. потврда о броју грла за одговарајућу категорију живо-
тиња издате од стране надлежне ветеринарске службе.

9. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног 
пољопривредног земљишта (потврда надлежног органа, 
или фотокопија уговора с Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине и доказ о уплати).

Додатна обавезна документација за правна лица:

1. извод из Агенције за привредне регистре (не старији од 
90 дана);

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју;

3. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање закључно са 31.12.2015. године, који је издао ЈВП 
„Воде Војводине”;

4. потврду Пореске управе о томе да је подносилац пријаве 
регулисао пореске дажбине, као и друге јавне дажбине за 
2015. годину;

5. потврда НБС о броју дана у блокади у периоду од годину 
дана пре подношења пријаве на конкурс;

6. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације.

7. Поступак доношења одлуке

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински се-
кретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, на основу 
записника комисије.

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

Подстицајна средства за подршку инвестиција по овом конкур-
су додељују се бесповратно.

Критеријуми, систем бодовања и друга питања значајна зе ре-
ализацију овог конкурса регулисана су Правилником за доделу 
подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на 
пољопривредним газдинствима и увођењa ЕУ стандарда у објек-
те у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП 
Војводини 2016. години.

Регистрована пољопривредна газдинства, која буду одабрана у 
обавези су да сарађују с високообразовном или научноистражи-
вачком институцијом која ће пратити реализацију пројекта.

8. Време закључења уговора

Уговор се закључује с корисником средстава након што Секре-
таријат донесе коначну одлуку.

 9. Услови коришћења средстава

Средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у 
буџет АП Војводине.

Корисник средстава дужан је да средства користи наменски, а 
да објекте и опрему не сме отуђити пет година од дана закључи-
вања уговора.

Корисник средстава се обавезује да ће на име гаранције уред-
ног извршавања својих уговорних обавеза и наменског коришћења 
средстава уписати заложно право – хипотеку првог реда у корист 
даваоца средстава на објекте или пољопривредно земљиште, на из-
нос додељених средстава увећан за 50%. Права и обавезе између 
Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.

Подстицајана средства се исплаћују након стављања хипотеке.

Корисник средстава је у обавези да приликом потписивања 
уговора с Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водо-
привреду и шумарство о коришћењу средстава достави меницу с 
меничном изјавом (као средство обезбеђења) и да опрему коју је 
финансирао Секретаријат не сме отуђити пет година.

Одобрена средства корисник средстава правдаће тако што ће да-
ваоцу средстава доставити извештај о извршеним активностима и 
извештај о наменском утрошку средстава у висини коју заједнички 
обезбеђују давалац средстава и корисник средстава са свом пратећом 
финансијском документацијом (на пример: отпремница, рачун, изво-
де банке о плаћању рачуна, уговор о делу и др.), као и записник вете-
ринарске инспекције о испуњености минималних ветеринарско-са-
нитарних услова објеката у којима ће се вршити прерада.

10. Начин достављања пријаве

Пријаве с потребном документацијом доставити ПОШТОМ 
НА АДРЕСУ: 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство

Булевар Михајла Пупина 16 
21000 НовиСад

Са назнакoм: „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТОЧАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ” 

или лично на писарници покрајинских органа управе у згради 
Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Конкурс 
је отворен закључно са 31.07.2016. године.

Пријаве које се доставе након наведеног рока или с непотпуном 
документацијом, неће бити разматране.  

Благовременом пријавом ће се сматрати пријаве које су предате на 
писарници закључно са 31.07.2016. године, односно које су упућене 
путем поште или курирске службе и имају жиг закључно са 31.07.2016.

Конкурсна документација се не враћа.

11. Контакт за додатне информације

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-
4414 у периоду од 10 до 12 часова.

12. Подаци о могућности преузимања документације у 
електронској форми

Текст  конкурса, образац пријаве и правилник на конкурс нала-
зе се на сајту Секретаријата:   www.psp.vojvodina.gov.rs
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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 образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

625. Исправка Одлуке о потврђивању мандата посланика 
у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

626. Одлука о посланицима у радном односу у Скупшти-
ни Аутономне покрајине Војводине

627. Одлука о висини накнаде за вршење функције лица 
која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводи-
не

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

628. Правилник за доделу подстицајних средстава за по-
бољшање сточарске производње на пољопривред-
ним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте 
у којима се врши производња и прерада меса и млека 
у АП Војводини

629. Конкурс за доделу подстицајних средстава за побољ-
шање сточарске производње на пољопривредним га-
здинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у који-
ма се врши производња и прерада меса и млека у АП 
Војводини

877

878

879

879

882

С А Д Р Ж А Ј

Редни број Предмет Страна


