
 На основу члана 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину 
(''Службени лист АПВ'' број 23/2011 и 3/2012-ребаланс) и Програма руралног развоја АП Војводине за 
2012. годину (''Службени лист АПВ'' број 10/2012) 
 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

 
р а с п и с у ј е 

 
К О Н К У Р С 

за реализацију активности: 
 
ОДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА у укупном износу до 7.000.000,00 динара  

 
Овим конкурсом финансира се: организовање привредних и туристичких манифестација које су у 
вези са пољопривредном производњом, манифестација које негују различитост етничких заједница, 

традицију везану за село и пољоприврену производњу и одржавају се у 2012-ој години. 
 
Право учешћа на конкурс имају: удружења грађана везана за пољопривредну производњу 
(удружења воћара, виноградара, винара, повртара и пољопривредника), риболовачка удружења, 
еколошка удружења, удружења жена на селу и етно удружења са подручја АП Војводине.  

 
Потребна  документација: 

 
1) Пријава на конкурс 
2) Програм манифестације 
3) Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре 
4) Фотокопија ПИБ обрасца 
5) Фотокопија картона депонованих потписа 
6) Фотокопија личне карте одговорног лица 

7) Фотокопија Статута удружења грађана 
  

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну 
документацију. 

Средства ће се додељивати за манифестације које се организују на територији Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински секретар за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство. 
Основни критеријуми за оцену пријава су: квалитет поднете конкурсне документације, значај 

одржавања манифестације (локални, регионални, међународни), континуитет одржавања 
манифестација и могућност брендирања производа.  
 Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће 

се уговором. 
Додела средстава вршиће се по основу приспелих пријава, а до утрошка средстава 

опредељених за ову намену. 
 

Начин подношења пријава  
 

  

Подносиоци имају право учешћа на конкурс искључиво са једном поднетом пријавом. 
  Образац ''Пријава на конкурс'' може се преузети у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16, I спрат канцеларија 

44а) или преузети са званичног сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs. 
 

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом доставити у затвореној коверти, 

закључно са 19. новембром 2012. године, путем поште на адресу: 
 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нови Сад 
са назнаком „КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ“ и „НЕ ОТВАРАТИ“. 
или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АПВ (радним даном до 14,00 

часова). 
Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате 

путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се разматрати.  
   
 Додатне информације могу се добити на телефон: 021/456-973. 
 

 

Конкурсна документација се не враћа. 

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

