На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне
покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, брoj 69/2016), у вези с Покрајинском
скупштинском одлуком о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за
развој села на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, број 69/2016),
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту:
Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
1.

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ КОНКУРСА

Предмет конкурса јeсте додела средстава којима ће се организовање традиционалних
манифестација у 2017. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања
капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа
ради бољег позиционирања на тржишту.
Средства су намењена за:
a) подршку за организовање научно стручних скупова, семинара, радионица, трибина
и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора,
ангажовање консултаната, преводиоца и техничког особља, путне и трошкове
боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);
b) подршку за организовање сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног
развоја (закупа излагачког простора са основним техничким услугама, изградње,
односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења, израда дизајна и
штампање промотивног материјала, оглашавање у штампаним и електронским
медијама, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду
традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде);
c) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања традиционалних заната и
производње локалних производа (закупа излагачког простора са основним
техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна и штампање
промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења,трошкови путовања,
трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине
пехара и медаља за награде).
2.

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
За подршку организаторима традиционалних манифестација намењено је укупно
30.000.000,00 динара.
Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 40.000,00 динара, а
максимални износ je до 1.500.000,00 динара.
3.

КОРИСНИЦИ ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТАВА СУ:
-

-

За подтачку а) тачке 1.:
 Образовне установе и научноистраживачке установе с територије АП Војводине
корисници буџетских средстава које је основала Република Србија или АП
Војводина.
за подтачку б) из тачке 1. :
 локалне самоуправе с територије АП Војводине и
 удружења грађана с територије АП Војводине, у чијем су делокругу
пољопривредне активности и рурални развој, осим удружења грађана која се
баве сточарском производњом у смислу члана 37. став 2. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011 ‒ др. закони).

-

за подтачку ц) из тачке 1:
 локалне самоуправе с територије АП Војводине;
 удружења грађана с територије АП Војводине, која се баве пољопривредном
производњом, негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих
заната на селу (осим културно-уметничких друштава).

4.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОБРАЗОВНЕ И НАУЧНО
ИСТАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ



Удружења морају бити регистрована у Агенцији за привредне регистре пре
1.01.2017.године;
Подносилац пријаве мора поседовати програм манифестације;
Подносилац пријаве мора регулисати пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода
за 2016. годину;
Подносилац пријаве мора имати седиште на територији јединице локалне самоуправе из
АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице локалне самоуправе
из АП Војводине;
Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату,
као ни према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на основу раније
потписаних уговора;
Плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације
и цесије неће бити призната.









5.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ




Подносилац пријаве мора поседовати програм манифестације;
Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Секретаријату,
као ни према Министарству пољопривреде и заштите животне средине, на основу раније
потписаних уговора;
Подносилац пријаве мора доставити одлуку о одржавању манифестације, сајма или
изложбе.



6.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржавање манифестације,
организатор ‒ у зависности од врсте манифестације ‒ подноси и следећа документа:
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Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о
томе да ли ће документацију наведену под тачкама 1, 2, 3. и 9. прибавити сам или је сагласан с тим
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
7.

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017. године.
8.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

Средства подстицаја за подршку организовања традиционалних манифестација по овом
конкурсу додељују се бесповратно.
Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све манифестације
предвиђене за 2017.годину. С тим да ће се за манифестације одржане до момента подношења
пријаве на конкурс, рефундација вршити средставима које додељује давалац под условом да се уз
пријаву на конкурс доставе одмах сва правдања у складу са Конкурсом за доделу средстава за
одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине и
Правилником за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на
територији АП Војводине - уговори и изводи из банке, рачуни и наративни извештај са одржане
манифестације.

Подносиоци непотпуних пријава - који су се изјаснили да сами прибављају
документацију за Конкурс - биће позвани да допуне документацију у року од пет (5) дана
од дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне
документацију пријава ће бити одбачена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која је
тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу;
 које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.
Конкурсна документација се не враћа.
Приспеле пријаве разматраће комисија коју је решењем образовао Покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Коначну одлуку о додели средстава доноси Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство ‒ на основу записника комисије.
Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Секретаријата и корисника
средстава.
Критеријуми и систем бодовања регулисана су Правилником за доделу средстава за
одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине.
Корисник средстава је дужан да правда средства за одржане манифестације са рачунима и
изводима од стране банке о плаћању, закљученим уговорима као и наративни извештај о одржаној
манифестацији.
Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП
Војводине.
Организатор коме су одобрена средства за одржавање манифестације има обавезу да ‒
током трајања манифестације ‒ уочљиво огласи да је добио финансијску подршку Секретаријата.
9.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве с потребном документацијом треба доставити ПОШТОМ, НА АДРЕСУ:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
с назнаком:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2017.
ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ или их предати лично у Писарници покрајинских органа
управе, у згради Покрајинске владе АП Војводине (сваког радног дана од 9 до 14 часова).
Све додатне информације можете добити путем броја телефона: 021/487-4601.
Текст конкурса и образац пријаве може се преузети на сајту: www.psp.vojvodina.gov.rs.

