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), 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 мера
подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП
Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ”, број: 69/16), покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси
ИЗМЕНУ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.
У Правилнику за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на
територији ап војводине у 2017. години који је објављен у дневном листу „Дневник“ дана
08.05.2017. године, члан 9 мења се и гласи:

Критеријуми за доделу средстава
Члан 9.
Комисија даје предлог за доделу средстава на основу поднете документације,
критеријума и бодова прописаних овим чланом, и то према табели:

Критеријум
Укупан број бодова
Старост подносиоца захтева

Подносилац захтева је жена
Број чланова комерцијалног регистрованог
пољопривредног газдинства/број чланова задруге

Корисник је сертификован за органску производњу
и/или производи сировину или готов производ са
географским пореклом
Корисник је члан задруге
Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање

Начин бодовања

Бодови
155
од 18 до 25 година
25
од 25 до 35 година
20
од 35 до 40 година
15
да/не
15/0
до два (2) члана
5
од три (3) до четири (4) члана
10
од пет (5) чланова
15
нема регистровано газдинство 20
у моменту подношења пријаве
да/не
10/0

да/не
10/0
искуство у производњи од
5
најмање три године – уписан у
РПГ
средња школа
10

Пољопривредно газдинство се налази на подручју са
отежаним условима рада
Оцена одрживости инвестиције
Досадашње коришћење средстава Покрајинског
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство

факултет
да/не

15
10/0

да/не
први пут
други пут
трећи пут

40/0
10
5
0

У Новом Саду, 18.05.2017. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
мр Вук В. Радојевић с.р.

