На пснпву шл. 16, 24. и 33. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и
54/14 - др. пдлука, 37/16 и 29/17), у вези са Закпнпм п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју („Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п прпграму мера ппдрщке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике за развпј села на теритприји АП Впјвпдине у 2019. гпдини („Службени лист АПВ“, брпј 60/2018),
Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса
кпја реализују удружеоа („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Сл.лист
АПВ“, бр. 37/14, 54/14-др.пдлука, 37/16 и 29/17), впдппривреду и щумарствп, ппкрајински секретар за ппљппривреду,
впдппривреду и щумарствп дпнпси
ПРАВИЛНИК
ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАОЕ ТРАДИЦИПНАЛНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2019. ГПДИНИ НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ
Ппште пдредбе
Члан 1.
Правилникпм за дпделу средстава за oдржаваое традиципналних манифестација у 2019. гпдини на теритприји АП
Впјвпдине (у даљем тексту: Правилник) прпписује се висина и нашин дпделе средстава, намена средстава, ппступак
дпдељиваоа средстава, критеријуми за дпделу средстава и друга питаоа знашајна за кпнкурс из Прпграма мера ппдрщке за
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике за развпј села на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2019. гпдини ( у даљем
тексту: Прпграм), кпји је саставни деп Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п прпграму мера ппдрщке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике за развпј села на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2019. гпдини („Службени лист АПВ”,
брпј 60/18) на кпји је сагласнпст далп Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде брпј: 320-00-08181/2018-09 пд
07.12.2018. гпдине.
Прпграм из става 1. пвпг шлана усвпјила је Скупщтина Аутoнпмне ппкрајине Впјвпдине, а Ппкрајински секретаријат за
ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп (у даљем тексту: Ппкрајински секретаријат) задужен је за оегпву реализацију.
Висина и начин дпделе бесппвратних финансисјких средстава
Члан 2.
За реализацију активнпсти предвиђенп је укупнп- 25.000.000,00 динара.
Средства из става 1. пвпг шлана дпдељиваће се путем кпнкурса кпји ће бити пбјављен у дневнoм листу „Дневник“,
ппрталу е-Управе, на званишнпм сајту Ппкрајинскпг секретаријата и у „Службенпм листу АП Впјвпдине“, (у даљем тексту:
Кпнкурс).
Кпнкурс је птвпрен дп утрпщка средстава, закљушнп са 16.05.2019. гпдине.
Дпкументација ппднета на Кпнкурс се не враћа.
Средства се дпдељују бесппвратнп.
Минимални изнпс средстава кпји се дпдељује пп једнпј пријави је 10.000,00 динара, а максимални изнпс је дп
1.000.000,00 динара.
Намена бесппвратних финансијских средстава
Члан 3.
Бесппвратна финансијска средстава кпја се дпдељују пп пвпм Кпнкурсу намеоена су за следеће инвестиције:
а) ппдршку за прганизпваое научнп стручних скуппва, студијских путпваоа, семинара, радипница, трибина и
предаваоа у пбласти ппљппривреде и руралнпг развпја (закуп прпстпра, ангажпваое кпнсултаната, превпдипца и
технишкпг пспбља, путне и трпщкпве бправка, израда дизајна и щтампаоа прпмптивнпг и струшнпг материјала);
б) ппдршку за прганизпваое сајмпва и излпжби у пбласти ппљппривреде и руралнпг развпја (закуп излагашкпг
прпстпра са пснпвним технишким услугама, изградое, пднпснп закупа щтанда, закупа бине, пзвушеоа и псветљеоа,
израда дизајна и щтампаое прпмптивнпг материјала, пглащаваое у щтампаним и електрпнским медијама, трпщкпви
путпваоа, трпщкпви куппвине материјала за израду традиципналних рукптвприна и куппвине пехара и медаља за
награде);
в) ппдршку лпкалним манифестацијама са сврхпм пчуваоа традиципналних заната и прпизвпдое лпкалних
прпизвпда (закуп излагашкпг прпстпра са пснпвним технишким услугама, изградоа, пднпснп закуп щтанда, израда

дизајна и щтампаое прпмптивнпг материјала, закуп бине, пзвушеоа и псветљеоа, трпщкпви путпваоа, трпщкпви
куппвине материјала за израду традиципналних рукптвприна и куппвине пехара и медаља за награде).

Бесппвратна финансијска средства, кпја се дпдељују пп Кпнкурсу, не мпгу се кпристити за:











ппрезе, укљушујући и ппрез на дпдату вреднпст;
трпщкпве увпза, царине и щпедиције;
плаћаое путем кпмпензације и цесије;
прпмет између ппвезаних лица;
нпвшане, финансијске казне и трпщкпве парнишнпг ппступка;
трпщкпве банкарске прпвизије;
трпщкпве премера и гепдетских снимаоа;
трпщкпве за куппвину пплпвне ппреме и материјала;
трпщкпве мпнтаже ппреме;
дппринпсе у натури;
Правп на учешће на кпнкурсу
Члан 4.

Правп на ппдстицаје пстварују:
1.

Образпвне устанпве и наушнп – истраживашке устанпве са теритприје АП Впјвпдине кприсници бучетских средстава
пснпвани пд стране Републике Србије или АП Впјвпдине за
Научнп–стручне манифестације, везане за пбласт: ппљппривреде и руралнпг развпја.

2.

-

3.

-

лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине,
удружеоа грађана са теритприје АП Впјвпдине, у шијем су делпкругу ппљппривредне активнпсти и рурални
развпј, псим удружеоа грађана кпја се баве стпшарскпм прпизвпдопм у смислу шлана 37. став 2. Закпна п
удружеоима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 - др. закпни) за
Манифестације типа сајмпва и излпжби, кпје су везане за ппљппривреду и рурални развпј
лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине,
удружеоа грађана са теритприје АП Впјвпдине кпја се баве ппљппривреднпм прпизвпдопм, негују
традиципналне вреднпсти и баве се пшуваоем старих заната на селу, псим културнп уметнишких друщтава за
Лпкалнп–традиципналне манифестације са сврхпм пчуваоа традиципналних заната и пчуваоа прпизвпдое
лпкалних прпизвпда.
За манифестације ппд редним брпјем 2. и 3. мпгу кпнкурисати удружеоа грађана кпја су уписана у АПР пре
01.01.2019.гпдине.
Услпви за учешће на Кпнкурсу
Члан 5.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА
1.

2.
3.
4.

удружеоа грађана шије је седищте на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине и шија је делатнпст и шији су
циљеви дефинисани статутпм/пснивашким актпм а пстварују у вези с ппљппривреднпм прпизвпдопм и развпјем села
(руралним развпјем), а кпја су уписана у пдгпварајући регистар Агенције за привредне регистре пре 01.01.2019.
гпдине.
Да ппседују Прпграм манифестације;
Да је ппднпсилац пријаве регулисап ппреске и друге дпспеле пбавезе из јавних прихпда за 2018. гпдину;
Ппднпсилац пријаве мпра имати седищте на теритприји јединице лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине и

5.
6.

местп реализације мпра бити на теритприји јединице лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине;
Ппднпсилац пријаве не сме имати неиспуоених угпвпрних пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату, кап ни према
Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде на пснпву раније пптписаних угпвпра;
Да се плаћаое врщи на текући рашун дпбављаша или гптпвински, а плаћаоа путем кпмпензације и цесије неће бити
призната.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ПБРАЗПВНЕ И НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНПВЕ:

1.
2.
3.
4.
5.

Да ппседују Прпграм манифестације;
Да је ппднпсилац пријаве регулисап ппреске и друге дпспеле пбавезе из јавних прихпда за 2018. гпдину;
Ппднпсилац пријаве мпра имати седищте на теритприји јединице лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине и
местп реализације мпра бити на теритприји јединице лпкалне сампуправе са теритприје АП Впјвпдине;
Ппднпсилац пријаве не сме имати неиспуоених угпвпрних пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату, кап ни према
Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде на пснпву раније пптписаних угпвпра;
Да се плаћаое врщи на текући рашун дпбављаша или гптпвински, а плаћаоа путем кпмпензације и цесије неће бити
призната.

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ:
1.
2.
3.

Ппседује Прпграм манифестације,
Ппднпсилац пријаве не сме имати неиспуоених угпвпрних пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату, кап ни према
Министарству ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, на пснпву раније пптписаних угпвпра;
Одлука п пдржаваоу манифестације, сајма или излпжбе са исказаним бучетпм и средствима за суфинансираое.

Пптребна дпкументација
Члан 6.
Приликпм ппднпщеоа Пријаве за дпделу ппдрщке за пдржаваое манифестације, прганизатпр, у зависнпсти пд врсте
манифестације, ппднпси следећа дпкумента:
Kприсници
Ред
бр.

Oбавезна дпкументација

1.

Фптпкппија рещеоа п упису у Регистар у
Агенцији за привредне регистре
Упис у регистар Привреднпг суда за Образпвне
наушнп струшне устанпве
Фптпкппија пптврде п ппрескпм
индентификаципнпм брпју
Пппис шланпва удружеоа кпји пверава
удружеое акп је удружеое прганизатпр
манифестације на Обрасцу 1. Секретаријата
Прпграм манифестације са сатницпм
дещаваоа (пптписан и пешатиран)
Одлуку лпкалне сампуправе п пдржаваоу
манифестације , сајма или излпжбе са
исказаним бучетпм и средствима
суфинансираоа
Извпд из записника или пдлуке наушнп
струшнпг већа, пднпснп наушнпг већа или
пдгпварајућег пргана наушнпструшне
прганизације п прихватаоу прганизпваоа
скупа и финанијскпг плана

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Образпвнe и
наушнпструшне
устанпве
не

Удружеоа
грађана

Лпкалне
сампурпаве

да

не

да

не

не

да

да

да

не

да

не

да

да

да

не

не

да

да

не

не

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Прпграм скупа са ушесницима, саставпм
прпграмскпг и прганизаципнпг пдбпра
Пптврда надлежне Ппреске управе п
неппстпјаоу пбавеза из јавних прихпда за
2018. гпдину
Фптпкппија пптврде банке п жирп рашуну
Фптпкппија лишне карте пдгпвпрне пспбе
ппднпсипца пријаве
Фптпкппија картпна деппнпваних пптписа пд
Управе за трезпр
Фптпкппија Статута удружеоа грађана на кпјпј
је видљива пвера пд стране АПР-а, акп је
удружеое прганизатпр манифестације
Финансијски план прганизпваоа
манифестације – бучет (пптписан и пешатиран
- Образац 2. и 3.)
Изјава ппднпсипца пријаве п неппстпјаоу
сукпба интереса
Интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици

да

да

да

да

да

не

не
да

да
да

да
да

да

да

да

не

да

не

да

да

да

не

да

не

не

да

не

Ппднпсилац пријаве - на пбрасцу кпји је саставни деп пријаве на Кпнкурс – треба да се изјасни п тпме да ли ће
дпкументацију наведену ппд ташкама 1, 2, 3 и 9 прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, пп службенпј
дужнпсти.
Обрасци су у електрпнскпм пблику дпступни на интернет страници Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs .
.
Ппступаое са непптпуним пријавама
Члан 7.
Ппднпсипци непптпуних пријава, ће бити ппзвани да исте дппуне у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема ппзива.
Укпликп ппднпсипци непптпуних пријава у рпку из претхпднпг става не дппуне дпкументацију, пријава ће бити
пдбашена кап непптпуна.
Пријаве кпје су дппуоене биће разматране тек накпн дпстављаоа дпкументације кпја је тражена ппзивпм из става 1.
пвпг шлана и сматраће се пд ппшетка уредним..
Кпмисија ће пдбацити:
 Неблагпвремене пријаве,
 Недпзвпљене пријаве,
 Пријаве кпје су ппднела лица кпја немају правп да ушествују на кпнкурсу.

Пдлучиваое п дпдели бесппвратних финансијских средстава средстава
Члан 8.
За ппднпсипце пријава пбразпвне и научнп стручне устанпве и лпкалне сампуправе
Кпмисија за разматраое пријава (у даљем тексту: Кпмисија), кпју је именпвап ппкрајински секретар, разматра
ппднете пријаве и дпнпси записник с предлпгпм пдлуке п дпдели средстава.
Кпмисија утврђује листу ппднпсилаца пријава кпји испуоавају услпве на пснпву дпстављене дпкументације, у складу
с Кпнкурспм и Правилникпм. У складу с критеријумима, кпји су дефинисани Правилникпм, фпрмира се бпдпвна листа на
пснпву кпје се дпдељују бесппвратна средства .
Кпмисија има правп да заседа, када прпцени да су се стекли услпви за дпнпщеое записника са предлпгпм пдлуке п
дпдели средстава у кпм ће навести укупан брпј ппднетих пријава са приказпм тражених средстава, прихватљиве пријаве са
приказпм бпдпва и изнпса, неприхватљиве пријаве разврстане пп разлпзима неприхватљивпсти.

Предлпгпм пдлуке п дпдели средстава утврђени су ппјединашни изнпси средстава пп ппднпсипцу пријаве кпм су
пдпбрена средства и нашин бпдпваоа, а ппднпсипцима пријава кпјима средства нису пдпбрена навпде се разлпзи
пдбијаоа/пдбациваоа.
Одлуку п дпдели средстава дпнпси ппкрајински секретар на пснпву предлпга Кпмисије.
Одлука се пбјављује на званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.
За ппднпсипце пријава удужеоа грађана
Ппступак пдлушиваоа за ппднпсипце пријава удужеоа грађана, регуслисан је у складу са Уредбпм п средствима за
ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа
(„Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

Критеријуми за дпделу бесппвратних финансијских средстава

Члан 9.
Кпмисија даје предлпг за дпделу бесппвратних финансијских средстава на пснпву ппднете дпкументације,
критеријума и бпдпва прпписаних пвим шланпм и тп према табели:

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ППДРШКЕ ПРГАНИЗАТПРИМА НАУЧНП-СТРУЧНИХ СКУППВА У 2019.
ГПДИНИ
Критеријуми за дпделу финансијске ппдршке прганизатприма научнп-стручних скуппва у 2019. гпдини у 2019.
гпдини су следећи:
Референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује манифестација, дужина трајаоа манифестације, брпј кприсника и
оегпва пдрживпст;
Циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен унапређеоа стаоа у пбласти у кпјпј се прпграм
спрпвпди;
Суфинансираое прпграма из других извпра: сппствени прихпди, бучета лпкалне сампуправе, фпндпва Еврппске
уније, ппклпни, дпнације и другп, а у слушају недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма;
Закпнитпсти и ефикаснпсти кприщћеоа средстава и пдрживпст ранијих прпграма: да ли су раније кприщћена
средства бучета АП Впјвпдине и акп јесу да ли су испуоене угпвпрене пбавезе.
Мерила за дпделу средстава врщиће се бпдпваоем.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНПВАОЕ И РАНГИРАОЕ ПРИЈАВА ЗА ДПДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ППДРШКЕ ПРГАНИЗАТПРИМА НАУЧНП
СТРУЧНИХ СКУППВА У 2019. ГПДИНИ

1. Да је манифестација међунарпднпг карактера.

2. Да се манифестација кпја је предмет финансираоа традиципналнп пдржава

3. Да пдржаваое манифестације ппдржавају и други супрганизатпри и дпнатпри.
4. Оправданпст предлпга бучета у пднпсу на циљ и прпјектне активнпсти
Укупнп бпдпва (пд 0 дп 90)
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KРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРГАНИЗАТПРИМА САЈМПВА И ИЗЛПЖБИ ВЕЗАНИХ ЗА
ППЉППРИВРЕДНУ ПРПИЗВПДОУ И ЛПКАЛНП – ТРАДИЦИПНАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
У 2019. ГПДИНИ

Критеријуми за јединице лпкалне сампуправе и удружеоа грађана

1. Знашај прпграма манифестације кпји има преппзнатљив ефекат за развпј у
ппљппривреди спрам циља кпнкурса

2. Да се манифестација кпја је предмет финансираоа традиципналнп пдржава вище
гпдина уназад.
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3. Да пдржаваое манифестације ппдржавају и други супрганизатпри и дпнатпри
4. Оправданпст предлпга бучета у пднпсу на прпјектне активнпсти
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5.Да је манифестација убележена у календар манифестација и фестивала
Туристишке прганизације Впјвпдине.
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Укупнп бпдпва (пд 0 дп 120)

130

Средства ппредељена за пве намене мпгу бити дпдељена за све манифестације предвиђене за
2019.гпдину. С тим да ће се за манифестације пдржане дп мпмента ппднпщеоа пријаве на кпнкурс,
рефундација врщити средставима кпје дпдељује давалац ппд услпвпм да се уз пријаву на кпнкурс дпставе
пдмах сва правдаоа у складу са Кпнкурспм за дпделу средстава за пдржаваое традиципналних манифестација
у 2019. гпдини на теритприји АП Впјвпдине и Правилникпм за дпделу средстава за пдржаваое традиципналних
манифестација у 2019. гпдини на теритприји АП Впјвпдине - угпвпри и извпди из банке, рашуни и наративни
извещтај са пдржане манифестације.
У складу с критеријумима, кпји су дефинисани Правилникпм, фпрмира се бпдпвна листа на пснпву
кпје се дпдељују бесппвратна средства дп утрпщка ппредељених Кпнкурспм. Пријаве на Кпнкурс кпје пстваре
брпј бпдпва маои пд 50% пд укупнпг брпја бпдпва - не улазе у даље разматраое Кпмисије.

Ппступаое са пријавама кпје су пдбијене/пдбачене или нису у пптпунпсти прихваћене
Члан 11.
На пснпву пдлуке, Кпмисија сашиоава а ппкрајински секретар дпнпси
рещеое са
пбразлпжеоем и ппукпм п правнпм средству за ппднпсипце пријава кпјима су пријаве пдбијене/пдбашене или
нису у пптпунпсти прихваћене пријаве на пснпву предлпга пдлуке.

Правп пригпвпра
Члан 12.

За ппднпсипце пријава пбразпвне и научнп стручне устанпве и лпкалне сампуправе

Ппред наведених лица из шлана 11. Правилника, правп пригпвпра има и сваки незадпвпљни
ппднпсилац пријаве кпме су пдпбрена средства на пснпву Одлуке п дпдели средстава кпја је пбјављена на
званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретријата.
Пригпвпр се улаже ппкрајинскпм секретару у рпку пд три (3) дана пд дпстављаоа ппјединашнпг
рещеоа, пднпснп најкасније у рпку пд седам (7) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на сајту Секретаријата.
Ппкрајински секретар пдлушује п пригпвпру у рпку пд седам (7) радних дана пд дана пријема
пригпвпра.
Пригпвпр секретар мпже да пдбаци кап неблагпвремен, недпзвпљен, ппднет пд стране непвлащћенпг
лица, да га усвпји у пптпунпсти или делимишнп или да пдбије пригпвпр кап непснпван.
О пригпвпру пдлушује се рещеоем.
За ппднпсипце пријава удужеоа грађана
Правп пригпвпра за ппднпсипце пријава удружеоа грађана регулсисан је у складу са Уредбпм п
средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг
интереса кпја реализују удружеоа („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).

Кпначна пдлука
Члан 13.
Кпнашну пдлуку дпнпси ппкрајински секретар, на пснпву дпнетих рещеоа пп пснпву евентуалних
пригпвпра а кпја се пбјављује на званишнпј интернет страни Ппкрајинскпг секретаријата.

Угпвпр п дпдели средстава
Члан 14.

Угпвпрпм се уређују међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, а нарпшитп: утврђен
предмет прпграма, рпк у кпме се прпграм реализује, кпнкретне пбавезе угпвпрних страна, изнпс средстава
и нашин пбезбеђеоа и пренпса средстава, инструменти пбезбеђеоа за слушај ненаменскпг трпщеоа
средстава пбезбеђених за реализацију прпграма, пднпснп за слушај неизврщеоа угпвпрне пбавезепредмета прпграма и ппвраћај неутрпщених средстава.

Праћеое извршаваоа Угпвпра
Члан 15.
За ппднпсипце пријава пбразпвне и научнп стручне устанпве и лпкалне сампуправе

Реализацију, праћеое и кпнтрплу угпвпрних пбавеза спрпвпди Сектпр за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике, праћеое еврппских интеграција у пбласти руралнпг развпја и саветпдавне
службе.
Кприсник средстава је дужан да Секретаријату дпстави наративни и финансијски кпнашни извещтај,
рашуне, извпде из банке п изврщенпм плаћаоу кап и угпвпре склппљене са ушесницима манифестације.
Образац наративнпг и финансијскпг извещтаја је саставни деп пвпг Правилника.

За ппднпсипце пријава удужеоа грађана

Реализацију угпвпра Ппкрајински секретаријат закљушених са Удржеоима грађана прати у складу са
Уредбпм п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма
пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).
Сукпб интерса кпд кприсника средстава удружеоа грађана
Члан 12.
Удружеое ће предузети све пптребне мере у циљу избегаваоа сукпба интереса приликпм кприщћеоа
наменских средстава и пдмах пп сазнаоу пбавестити Ппкрајински секретаријат п свим ситуацијама кпје
представљају или би мпгле дпвести дп сукпба интереса, у складу са закпнпм.
Сукпб интереса ппстпји у ситуацији у кпјпј је непристраснп изврщеое угпвпрних пбавеза билп кпг лица
везанпг угпвпрпм угрпженп збпг прилике да тп лице свпјпм пдлукпм или другим активнпстима ушини
ппгпднпст себи или са оим ппвезаним лицима (шланпви ппрпдице: супружник или ванбрашни партнер, дете
или рпдитељ), заппсленпм, шлану удружеоа, а на щтету јавнпг интереса и тп у слушају ппрпдишне
ппвезанпсти, екпнпмских интереса или другпг заједнишкпг интереса са тим лицем.
Сваки сукпб интереса Ппкрајински секретаријат ппсебнп разматра и мпже пд удружеоа затражити сва
пптребна пбавещтеоа и дпкументацију.
У слушају утврђенпг ппстпјаоа сукпба интереса у спрпвпђеоу угпвпра, Ппкрајински секретаријат ће
затражити пд удружеоа да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 30 дана, предузме пдгпварајуће мере.
Не сматра се сукпбпм интереса када кприсник средстава спрпвпди прпграм кпји је усмерен на шланпве
удружеоа кап кприснике прпграма кпји припадају спцијалнп псетљивим групама или пспбама са
инвалидитетпм.

Исплата бесппвратних финансијских средстава средстава
Члан 13.
Средства ппдстицаја за ппдрщку прганизпваоа традиципналних манифестација пп пвпм кпнкурсу
дпдељују се бесппвратнп.
Средстава ће се исплаћивати на пснпву угпвпра између Ппкрајинскпг секретаријата и кприсника
средстава.
Бесппвратна средства ће се исплаћивати у складу с приливпм средстава у бучет АП Впјвпдине.
Организатпр кпме су пдпбрена средства за пдржаваое манифестације има пбавезу да ‒ тпкпм трајаоа
манифестације ‒ упшљивп пгласи да је дпбип финансијску ппдрщку Ппкрајинскпг секретаријата.

Завршне пдредбе
Члан 16.
Правилник ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Сл. листу АПВ“.

У Нпвпм Саду,
дана 12.04.2019. гпдине

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радпјевић, с.р.

