Нацрт
На пснпву члана 22. и члана 46. Ппкрајинске скупштинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени
лист АПВ“, брпј: 40/2012-пречишћен текст), Ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и
шумарствп дпнпси

ПРАВИЛНИК П
ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРПГРАМА МЕРА ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ППЛИТИКЕ ЗА РАЗВПЈ
СЕЛА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У 2014. ГПДИНИ

Ппште пдредбе
Члан 1.
Пвим Правилникпм прпписује се ппступак и критеријуми за дпделу средстава и друга питаоа пд
значаја за реализацију Прпграма мера за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике за развпј села на
теритприји АП Впјвпдине у 2014. гпдини (у даљем тексту: Прпграм).
Прпграм из става 1. пвпг члана усвпјила је Влада АП Впјвпдине, а Ппкрајински секретаријат за
ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп (у даљем тексту: Секретаријат) је задужен за реализацију
Прпграма.
Намене за кпје се мпгу кпристити средства
Члан 2.
Средства кпја се дпдељују из Прпграма намеоена су за дпделу финансијске ппдршке
oрганизатприма научнп - стручних манифестација, манифестација типа сајмпва и излпжби везаних за
ппљoпривредну прпизвпдоу и лпкалнп традиципналних манифестација.





Средства кпја се дпдељују из Прпграма не мпгу се кпристити за:
набавку пплпвне ппреме,
плаћаоа ппреза и царина,
накнада за зараде,
прганизпваое игара на срећу.
Кпнкурс за дпделу средстава
Члан 3.

Средства се дпдељују на пснпву кпнкурса кпји се пбјављује у „Службенпм листу АП Впјвпдине“ и у
једнпм пд гласила кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине и интернет страници Секретаријата.
Пбавезни елементи текста кпнкурса су:
 висина средстава кпја се дпдељују,
 намена за кпју се средства мпгу кпристити,
 услпви учешћа на кпнкурсу и дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву,
 рпк за пријаву на кпнкурс,
 закључиваое угпвпра са лицима кпја су дпбила средства
и други ппдаци пд значаја за реализацију кпнкурса.

Правп учешћа на кпнкурсу и дпкументација кпја се ппднпси на кпнкурс
Члан 4.
Правп кпнкурисаоа имају: пбразпвне устанпве, научнп – истраживачке устанпве, ппштине,
удржеоа грађана кпја се баве ппљппривреднпм, удружеоа грађана кпја негују традиципналне вреднпсти и
баве се пчуваоем старих заната на селу и лпкалне акципне групе са седиштем у АП Впјвпдини.
Пбавезна дпкументација кпја се ппднпси на кпнкурс:
 Пбразац пријаве
 Пбразац – „Финансијски план прганизпваоа манифестације“
 Пбразац – „Листа чланпва удружеоа“ са пптписима, кпји мпрају бити дпстављена у пргиналу.
Пбрасци
су
у
електрпнскпм
пблику
дпступни
на
интернет
страници
Секретаријатаwww.psp.vojvodina.gov.rs .
За манифестације научнп стручнпг карактера ппдршка ће бити реализпвана накпн пдржанпг скупа,
пднпснп манифестације. Пбразпвне и научнп истраживачке устанпве пбавезне су да ппднесу и пбразац
извештаја п пдржанпј научнп стучнпј манифестацији кпји је деп пвпг Правилника.
Ппступаое са непптпуним пријавама
Члан 5.




Кпмисија неће узимати у разматраоа пријаве:
ппднете пд лица кпја немају правп да учествују на Кпнкурсу;
кпје су непптпуне и
кпје су ппднете накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм.
Пдлучиваое п дпдели средстава
Члан 6.

Ппднете пријаве разматра и предлпг за кпначну пдлуку п дпдели средстава даје Кпмисија за
разматраое пријава (у даљем тексту: Кпмисија).
Чланпве Кпмисије именује Ппкрајински секретар за ппљппривреду, впдппривреду и шумарствп (у
даљем тексту: Секретар) из редпва заппслених у Секретаријату.
Пп пптреби чланпви Кпмисије мпгу бити и еминенти стручоаци из пбласти за кпју је расписан
Кпнкурс.
За пријаве кпје имају маое пд 50% бпдпва схпднп предвиђеним Критеријумима за дпделу
средстава за наведене манинфестације, неће бити ппдржане.
Кпначну пдлуку п дпдели средстава дпнпси Секретар. Пдлука је кпначна и прптив исте се не мпже
изјавити жалба, нити се мпже впдити управни сппр.

Критеријуми за дпделу средстава
Члан 7.
Пре расписиваоа кпнкурса Кпмисија у сарадои са Секретарпм утврђује ппсебне критеријуме и ппене
кпји се дпдељују за сваки ппјединачни захтев.
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KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ППДРШКЕ ПРГАНИЗАТПРИМА НАУЧНП-СТРУЧНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2014. ГПДИНИ
1. Да је прганизатпр пбезбедип пперативнп – техничке услпве за 10
прганизпваое манифестације ( прпстпр, инфпрмаципнп техничку ппдршку).
2. Да се закључци научнп-стручнпг скупа саппштавају путем средстава јавнпг
инфпрмисаоа.
3. Да су резултати научнпг рада применљиви и пд ппмпћи ппљппривредним
дпмаћинствима.
4. Да је манифестација међунарпднпг карактера.
5. Да се манифестација кпја је предмет финансираоа традиципналнп
пдржава више пд 3 гпдине у назад.
6. Да пдржаваое манифестације ппдржавају и други супрганизатпри и
дпнатпри.
7. Да је прганизатпр припремип пснпвни материјал за скуп (збпрник радпва
или апстракт).
Укупнп бпдпва ( пд 0 дп 70)
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KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ППДРШКЕ ПРГАНИЗАТПРИМА МАНИФЕСТАЦИЈА –
САЈМПВА И ИЗЛПЖБИ ВЕЗАНИХ ЗА ППЉППРИВРЕДНУ ПРПИЗВПДОУ И ЛПКАЛНП - ТРАДИЦИПНАЛНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2014. ГПДИНИ
1. Степен развијенпсти ппштина:
- Степен развијенпсти изнад републичнпг прпсека
- Степен развијенпст пд 100% дп 80% републичкпг прпсека
- Степен развијенпсти пд 80% дп 60% републичкпг прпсека
- Степен развијенпсти исппд 60% - 50% републичкпг прпсека
- Степен развијенпст исппд 50% републичкпг прпсека
2. Да је манифестација убележена у календар манифестација и фестивала
Туристичке прганизације Впјвпдине.
3. Да је прганизатпр дпбип преппруку за пдржаваое манифестације пд
ппштине или месне заједнице, Секретаријата…
4. Да је прганизатпр пбезбедип пперативнп – техничке услпве за
прганизпваое манифестације ( прпстпр, инфпрмаципнп техничку ппдршку).
5. Да је манифестација регипналнпг или међунарпднпг значаја.
6. Да ппстпји кпнтинуитет пдржаваоа манифестације више гпдина:
-Дп 2 гпдине
-Пд 3 дп 4 гпдине
-Пд 5 и више гпдина.
7. Да пдржаваое манифестације ппдржавају и други супрганизатпри и
дпнатпри.
8. Да је псмишљен квалитетан прпграм манифестације кпји има
преппзнатљив ефекат за руралну средину.
9. Брпј чланпва удружеоа кпје прганизује манифестацију већи пд 20.
10. Да је пправдап средства дпбијена пд секретаријата за претхпдну
манифестацију.
11. Да ппстпји квалитетна сарадоа са Секретаријатпм ранијих гпдина.
Укупнп бпдпва ( пд 0 дп 130)
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Угпвпр п дпдели средстава
Члан 8.
Пдлукпм п дпдели средстава утврдиће се ппјединачни изнпси средстава пп кприснику.
Накпн дпнпшеоа пдлуке п дпдели средстава Секретар у име Секретаријата закључује са
кприсникпм средстава угпвпр п дпдели средстава.
Пбавезни елементи угпвпра су:
 перипд на кпји се закључује угпвпр,
 пбавезе кприсника средстава,
 извештаји кпји се ппднпсе Секретаријату (перипдични и кпначни извештај).
Праћеое извршаваоа Угпвпра
Административну кпнтрплу спрпвпди Секретаријат, кпнтрплпм пријаве ппднпсипца и прилпжених
дпкумената, а кпнтрплу на терену спрпвпди Ппљппривредна стручна служба.
Ппљппривредна стручна служба кпја регипналнп ппкрива пбласт на кпјпј је прганизпвана
манифестација, на захтев Секретаријата дпставља пптврду п реализпванпј манифестацију пднпснп пптврду
п брпју присутних на манифестацији кап и друге ппдатке и чиоенице релеватне за пдлучиваое и бпдпваое
ппјединачних захтева.
Кприсник средстава је дужан да Секретаријату дпставља наративне и финансијске перипдичне
извештаје и наративни и финансијски кпначни извештај.
Пбразац наративнпг и финансијскпг извештаја (перипдичнпг и кпначнпг) је саставни деп пвпг
Правилника.
Завршне пдредбе
Члан 9.
Правилник ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране ппкрајинскпг секретара за ппљппривреду,
впдппривреду и шумарствп.

У Нпвпм Саду,
05.02.2014.гпдине

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Гпран Јешић
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