
174 Бројзо
.ФмтслуЈШ нмГласник д в ш г а 7. мај 2010.

На основу члана 23. став 1. Закома о спољммм пословмма 
(„Службеми гласмик РС”, бр. 116/07, 126/07 -  исправка и 41/09) 
и члана 43. став 1. Закома о Влади („Службени гласмик РС”, бр. 
55/05, 71/05 -  исправка, 101/07 и 65/08),

Влада домоси

О Д Л У К У

о о т в а р а њ у  К о н зу л ата  Р еп у б л и к е  С р б и је  у А лепу, 
С и р и јс к а  А р а п с к а  Р еп у б л и к а

1. Отвара се Конзулат Републике Србије у Сиријској Арап- 
ској Републици, са почасним конзулом на челу, са седиштем у 
Алепу, са конзуларним подручјем које обухвата територију Сириј- 
ске Арапске Републике.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа ма снагу осмог дана од дана објављиван>а 
у „Службемом гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3076/2010 
У Београду, 29. априла 2010. године

Влада
Потпредседник, 

Божидар ЂелиМ, с.р.

1195 5) Вукота Влаховић, Министарство рада и социјалме поли-
тике;

6) Јелица Ристић-Ћировић, Мимистарство просвете;
7) Миодраг Старчевић, Црвеми крст Србије;
8) Дина Добрковић, Удружење за међународно право.

4. У раду Комисије могу учествовати и други стручњаци из 
области међународног хумамитарног права.

5. Комисија је  дужна да мадлежном одбору Владе достави из- 
вештаје о раду најмање сваких 60 дама, а Влади сваких 90 дана.

6. Комисија доноси Пословник о раду.

7. Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Министарство спољних послова.

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од- 
лука о образовању Комисије за међународно хуманитарно право 
Србије и Црне Горе („Службеми лист СЦГ”, број 43/04).

9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3142/2010 
У Београду, 29. априла 2010. године

Влада

Потпредседник, 
Божндар Ђ елић, с.р.

1196
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 -  исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

1197
На основу члана 54. став 6. Закона о вину („Службени гла- 

сник РС”, број 41/09) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службе- 
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 -  исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

О Д Л У К У  

о образовању Комисије за међународно хуманитарно 
право

1. Образује се Комисија за међународно хуманитарно право 
(у даљем тексту: Комисија), за период од пет година.

2. Задаци Комисије су:
1) да прати развој међународног хуманитарног права и раз- 

матра питања која се односе на усвајање нових уговора и других 
докумената међународног хуманитарног права;

2) да предлаже мере за примену уговора и других докумената 
међународног хуманитарног права органима државне управе;

3) да, по потреби, даје саветодавна мишљења органима др- 
жавне управе о извршавању обавеза Републике Србије садржаних 
у међународним уговорима и другим документима међународног 
хуманитарног права;

4) да разматра и предлаже мере које се у Републици Србији 
предузимају у ширењу знања о међународном хуманитарном пра- 
ву и предлаже предузимање мера обуке у међународном хумани- 
тарном праву у органима и институцијама које примењују прави- 
ла међународног хуманитарног права;

5) да разматра питања која се односе на остваривање међуна- 
родне сарадње са националним комисијама за међународно хума- 
нитарно право, Међународним комитетом Црвеног крста и другим 
националним и међународним организацијама које се баве међу- 
народним хуманитарним правом и размењује искуства у примени 
међународног хуманитарног права.

3. У Комисију се именују:
-  за председника:
Саша Обрадовић, Министарство спољних послова;
-  за чланове:
1) Бојана Николић, Министарство одбране;
2) Горан Марковић, Министарство унутрашњих послова;
3) Милисав Чогурић, Министарство правде;
4) Катарина Торбица, Министарство здравља;

О Д Л У К У

о висини накнаде за утврђивање испуњености услова 
за обављање производње грожђа

1. Овом одлуком утврђује се висина накнаде за утврђивање 
испуњености услова за обављање производње грожђа на виногра- 
дарским парцелама које се уписују у Виноградарски регистар.

2. Висина накнаде из тачке 1. ове одлуке, у зависности од 
укупне површине виноградарских парцела које се уписују у Вино- 
градарски регистар, износи за виноградарске парцеле:

1) до 0,5 ћа -  300 динара;
2) преко 0,5 ћа до 3 ћа -  1.000 динара;
3) преко 3 ћа до 30 ћа -  3.000 динара за виноградарске пар- 

целе укупне површине од 3,0001 ћа до 4 ћа, а за сваки следећи хек- 
тар још по 200 динара;

4) преко 30 ћа -  10.000 динара за виноградарске парцеле 
укупне површине од 30,0001 ћа до 31 ћа, а за сваки следећи хектар 
још по 100 динара.

3. Средства на име накнаде за утврђивање испуњености 
услова за обављање производње грожђа уплаћују се у буџет Ре- 
публике Србије на уплатни рачун број 840-742125843-64 -  Накна- 
де за утврђивање испуњености услова за обављање производње и 
преглед пошиљки приликом увоза, односно извоза грожђа, шире, 
вина и других производа, приликом подношења захтева за упис у 
Виноградарски регистар.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 320-3135/2010 
У Београду, 29. априла 2010. године

Влада
Потпредседник, 

Божидар Ђ елић, с.р.


