
На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др. одлука и 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20) у вези са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Покрајинском 
скупштинском одлуком о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја  за територију Аутономне покрајине Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ”, број 66/20), а у 
складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  
 

ПРАВИЛНИК   
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНО СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ  

ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
  

Правилником  за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области пољопривреде 
и руралног развоја у 2021. години на територији АП Војводине (у даљем тексту: Правилник) прописује се висина 
и начин доделе средстава, намена средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за доделу 
средстава и друга питања значајна за конкурс из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. 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 Аутономне покрајине Војводине у 2021. години 
(„Службени лист АПВ”, број 66/20) , шифра мере 402. 

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Аутoномне покрајине Војводине, а Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) 
задужен је за његову реализацију. 
 

Висина и начин доделе бесповратних финансисјких средстава 
 

Члан 2. 
 

За реализацију активности предвиђено је укупно - 5.000.000,00 динара. 
 Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем Конкурса за доделу средстава за одржавање 
научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години на територији АП 
Војводине (у даљем тексту: Конкурс), који ће бити објављен у дневнoм листу „Дневник“, порталу е-Управе,  на 
званичном сајту Покрајинског секретаријата и  у „Службеном листу АП Војводине“. 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, закључно са 02.04.2021. године. 
Документација поднета на Конкурс се не враћа. 
Средства се додељују бесповратно. 
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 1.000.000,00 динара. 

 
Намена бесповратних финансијских средстава 

 
Члан 3. 

 
Бесповратна финансијска средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће 

инвестиције: 
 
а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, 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); 
 

 
 
 
Бесповратна финансијска средства, која се додељују по Конкурсу, не могу се користити за: 
 



  

 порезе, укључујући и порез на додату вредност; 

 трошкове увоза, царине и шпедиције; 

 плаћање путем компензације и цесије; 

 промет између повезаних лица; 

 новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка; 

 трошкове банкарске провизије; 

 трошкове премера и геодетских снимања; 

 трошкове за куповину половне опреме и материјала; 

 трошкове монтаже опреме; 

 доприносе у натури; 
 

Право на учешће на конкурсу  
 

Члан 4. 
 

 Право на подстицаје остварују: 
 

1. Образовне установе и научно – истраживачке установе са територије АП Војводине корисници 
буџетских средстава основани од стране Републике Србије или АП Војводине.  
 

Услови за учешће на Конкурсу 
 

Члан 5. 
1. Да поседују Програм научно стручних активности; 
2. Да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода  за  2020. 

годину; 
3. Подносилац пријаве мора имати седиште на територији јединице локалне самоуправе са територије 

АП Војводине и место реализације мора бити на територији јединице локалне самоуправе са 
територије АП Војводине; 

4. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском 
секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу 
раније потписаних уговора; 

5. Да се плаћање врши на текући рачун добављача или готовински, а плаћања путем компензације и 
цесије неће бити призната. 

 
Потребна документација 

 
Члан 6. 

 
Приликом подношења пријаве за доделу подршке за одржавање научно стручних активности 
организатор подноси следећа документа: 

  

Ред. 
бр. 

обавезна документација 
(означити документе који су приложени уз пријаву)  

1. фотокопију уписа у регистар Привредног суда  

2. фотокопија потврде о пореском индентификационом броју 

3. програм научно стручне активности са сатницом дешавања (потписан и печатиран) 

4. извод из записника или одлуке научностручног већа, односно научног већа или одговарајућег органа 
научностручне организације о прихватању организовања скупа и финанијског плана 

5. програм научно стручне активности са учесницима, саставом програмског и организационог одбора 

6. потврда надлежне пореске управе о непостојању обавеза из јавних прихода за 2020. годину 

7. фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве 

8. фотокопија картона депонованих потписа од Управе за трезор  
9. финансијски план организовања научно стручне активности – буџет (потписан и печатиран ‒ Образац 2.) 

 
Подносилац пријаве ‒ на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се изјасни о томе 



  

да ли ће документацију наведену под тачком 6. прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, 
по службеној дужности. 

Обрасци су у електронском облику доступни на интернет страници Секретаријата 
www.psp.vojvodina.gov.rs. 

 
Поступање са непотпуним  пријавама 

 
Члан 7. 

 
За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних 

органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који 
уређује општи управни поступак, а за осталу документацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) 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 ће одбацити : 

 неблаговремене пријаве, 

 недозвољене пријаве,  

 пријаве поднете од стране неовлашћеног лица. 
 

 
Одлучивање о додели бесповратних финансијских средстава средстава 

 
Члан 8. 

 
Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), коју је именовао покрајински секретар, 

разматра поднете пријаве и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава. 
Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене 

документације, у складу с Конкурсом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефинисани 
Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна средства до утрошка 
средстава опредељених Конкурсом. 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију, 
као и да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде тражи да 
изврши контролу реализације предмета уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су знатно изнад тржишне вредности. 

Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доношење Записника са предлогом Одлуке о 
додели средстава у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом тражених средстава, 
прихватљиве пријаве са приказом бодова и износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима 
неприхватљивости. 

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни износи средстава по подносиоцу 
пријаве ком су одобрена средства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена 
наводе се разлози одбијања/одбацивања. 

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на основу Записника са предлогом Одлуке 
Комисије. 

 Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата: 
www.psp.vojvodina.gov.rs. 
 
 

Критеријуми за доделу бесповратних финансијских средстава 
 

Члан 9.  
 

Комисија даје предлог за доделу бесповратних финансијских средстава на основу поднете 
документације и критеријума: 

Критеријуми за доделу финансијске подршке организаторима научно-стручних активности у 2021. 

години су следећи: 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/
http://www.psp.vojvodina.gov.rs/


  

1. Карактер манифестације 

2. Манифестације традиционалног карактера 

3. Презентација закључака  

4. Подржаност манифестације од стране суорганизатора и донатора 

5. Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности 

6. Обезбеђење оперативно – техничких услова 

7. Обезбеђење основног материјала за скуп 

8. Примењивост резултата рада  

 

Средства опредељена за ове намене могу бити додељена за све активности предвиђене за 2021. 
годину. С тим да ће се за активности 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 и Правилником - уговори и изводи из банке, рачуни и наративни извештај са одржане 
манифестације. 

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу 
које се додељују бесповратна средства до утрошка опредељених Конкурсом. Пријаве на Конкурс које остваре 
број бодова мањи од 50% од укупног броја бодова - не улазе у даље разматрање Комисије. 
 

 
Поступање са пријавама које су одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене  

 
Члан 10.  

На основу  одлуке коју је донео Покрајински секретар,  Комисија сачињава, а Покрајински секретар 
доноси решење са образложењем и поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве 
одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене.  
 
 

Право жалбе 
 

Члан 11. 
 

Право жалбе има и сваки незадовољни подносилац пријаве на основу одлуке која је објављена на 
званичној интернет страни Покрајинског секретаријата. 

Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од дана достављања појединачног решења, 
односно најкасније у року од 30 дана од објављивања Одлуке на званичној интернет страници покрајинског 
секретаријата за лица за које лична достава није успела.  

Покрајински секретар може да одбаци жалбу као неблаговремену, недозвољену, поднету од стране 
неовлашћеног лица, да је усвоји у потпуности или делимично или да одбије жалбу као неосновану. 

О жалби се одлучује Решењем. 
 

 
Коначна одлука 

 
Члан 12. 

 
Коначну одлуку доноси покрајински секретар, на основу донетих решења по основу евентуалних 

жалби, а која се објављује на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата. 
  
 
 

Уговор о додели средстава 
 

Члан 13. 
 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен 
предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава 
и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења 



  

средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе-
предмета програма и повраћај неутрошених средстава.  

 
Праћење извршавања Уговора 

 
Члан 14.  

 
  Реализацију, праћење и контролу уговорних обавеза спроводи Сектор за спровођење пољопривредне 

политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе. 
 Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави наративни и финансијски коначни извештај, 

рачуне, изводе из банке о извршеном плаћању као и уговоре склопљене са учесницима манифестације. 
Образац наративног и финансијског извештаја  је саставни део овог Правилника. 

 
 

 
Исплата бесповратних финансијских средстава    

 
Члан 15. 

 
Средства подстицаја за подршку одржавању научно стручних активности по овом конкурсу додељују се 

бесповратно.  
                Средства ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и корисника 
средстава. 
                Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине. 

Организатор коме су одобрена средства за одржавање научно стручних активности има обавезу да ‒ 
током трајања активности ‒ уочљиво огласи да је добио финансијску подршку Покрајинског секретаријата. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 17. 
 

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу АПВ“. 
 

                                                                                                                             
У Новом Саду, 
дана 01.03.2021. године                                                                                       
                                           

 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
 

Чедомир Божић с.р. 


