
           На основу чл. 11 и чл. 23. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ”, број 66/20), у вези с Покрајинском 
скупштинском одлуком о програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист 
АПВ”, број 66/2020), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 
16/2018), а у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписујје покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује 

 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНО СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ 

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

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 

 Циљ 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) јесте унапређење пољопривредне производње и руралног развоја. 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних финансијских средстава за одржавање научно 
стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години на територији АП 
Војводине. 

 
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
Бесповратна финансијска  средства која се додељују по овом Конкурсу износе укупно до 

5.000.000,00 динара. 
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 1.000.000,00 динара. 
Бесповратна финансијска средства која се додељују по Конкурсу намењена су за: 
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); 
 

3.  ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 
 
Образовне установе и научноистраживачке установе с територије АП Војводине корисници 
буџетских средстава које је основала Република Србија или АП Војводина. 

 
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ  

 
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. 

 
 



5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 
 

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 02.04.2021. године. 
 

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
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. 

 
 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ  
 
Средства подстицаја за подршку одржавања научно стручних активности по овом конкурсу 

додељују се бесповратно.  
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 за доделу средстава за одржавање научно 
стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години на територији АП 
Војводине и Правилником за доделу средстава за одржавање научно стручних активности у области 
пољопривреде и руралног развоја у 2021. години на територији АП Војводине - уговори и изводи из 
банке, рачуни и наративни извештај са одржане манифестације. 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником  за доделу средстава за 
одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години 
на територији АП Војводине. 
 

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

                Средстава ће се исплаћивати на основу уговора између Покрајинског секретаријата и 
корисника средстава. 
                Критеријуми и систем бодовања регулисана су Правилником  за доделу средстава за 
одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2021. години 
на територији АП Војводине., 
 



                Корисник средстава је дужан да правда средства за одржане научно стручних активности  
са рачунима и изводима од стране банке о плаћању, закљученим уговорима као и наративни 
извештај о одржаним научно стручним активностима. 

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. 

 
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 
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 ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНО СТРУЧНИХ 
АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ или лично у Писарници 
покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе АП Војводине (сваког радног дана од 9 до 
14 часова). 
 

10. КОНТАКТ 
 

Све додатне информације можете добити путем телефона: 021/487-4601 од 10 до 14 часова. 
 

11. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ 
 
Текст Конкурса, Правилник, пријава и остали обрасци могу се преузети на сајту: 
www.psp.vojvodina.gov.rs.  
 

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

