
 
      На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП  Војводине за 
2014. годину („Службени лист АПВ“, број: 50/13, и 24/14-ребаланс ) и 
Програмa унапређења сточарства у АП Војводини за 2014. Годину ( „Сл.лист 
АПВ“, број: 39/14),  
   
 
           Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство  

расписује 
 

К О Н К У Р С 
о расподели средстава за  одржавање локалних и регионалних 
изложби  стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2014. годину 
 
       Средства за суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања 
локалних и регионалних  изложби стоке у АП Војводини укупно износе 
2.000.000,00 динара. 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 говеда, оваца и 
коза, копитара и свиња вршиће се по врстама стоке и то: 

Говедарство                                            600.000,00 
                   Овчарство и козарство                            300.000,00  

Копитари                                                 900.000,00 
Свињарство                                             200.000,00 
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, водопривреду и шумарство преусмерити на 
изложбе друге врсте стоке у оквиру укупно планираних средстава.  
     
  Потребна документација:  
1. Пријава на конкурс, која се налази на сајту Секретаријата; 
2. Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре; 
3. Фотокопија ПИБ обрасца; 
4. Фотокопију картона депонованих потписа ; 
5. Записник  о оцењивању изложбе стоке чији је надзор извршила Регионална  

одгајивачка организација (Пољопривредна стручна служба); 
6. Извештај о наменском утрошку средстава са спецификацијом трошкова 

(фотокопије рачуна, извода од банке о плаћању рачуна, налога благајни за 
исплату средстава, и др.).  

  
    Суфинансирање и рефундирање дела трошкова одржавања локалних и 
регионалних изложби врши се за: утврђивање здравственог 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, записник  о оцењивању изложбе стоке 
чији је надзор извршила регионална одгајивачка организација (Пољопривредна 
стручна служба), дежурног ветеринара и радника.  
     Надокнада дела трошкова ће се вршити за локалне и регионалне изложбе, 
које су одржане до 15. октобра 2014. године. 



    У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве 
затражи додатну документацију. Разматрање приспелих 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 секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између 
Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором. 
      Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет 
АП Војводине. 
      Потребна конкурсна документација подноси се закључно са 30.10.2014. 
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 Секретаријата:   
www.psp.vojvodina.gov.rs 
     Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном 
документацијом, неће бити  разматране.   
      Додатне информације могу се добити на  телефон 021/487-4432. 

  


