На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину
(„Службени лист АПВ”, бр. 60/18 и 40/19-), члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017 и
24/2019) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем
тексту: Покрајински секретаријат) расписује
КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја
органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.2025. године

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију активности израде
акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини
Војводини за период од 2020.-2025. године.
Циљ Конкурса јесте подршка развоју органске производње на територији Аутономне покрајине
Војводине израдом акционог плана.

II ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по овом конкурсу јесте 5.000.000,00
динара.
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се до 100% од укупних прихватљивих
трошкова.
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност подстицаја с порезом на додату вредност (ПДВ).
Средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за :
Израду Акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Војводини од 2020 до
2025. године, следеће структуре:
-

-

-

Полазне основе (опис начина рада, извори података, време и место рада, предмет рада,
начин рада, начин обраде података, провера резултата, презентација резултата)
Опис и тумачење структуре акционог плана (тумачење садржаја, структуре и односа
појединих делова акционог плана)
Уводна разматрања (Принципи и стандарси органске производње, технологија органске
производње, прерада, контрола и сртификација у органској производњи, економија
органске производње, удружења пољопривредних произвођача, маркетинг и тржиште)
Разлози за подстицање органске производње у Војводини (Органска производња у
односу на структуру поседа, стабилност финансијских резултата пољопривредних
произвођача, развој села и сеоског туризма, очувању животне средине и биљних
заједница)
Анализа стања органске производње (Обим и структура органске производње, Законска
регулатива и прописи из области органске пољопривреде, Контрола и сертификација
органске производње за домаће тржиште, Контрола и сертификација органске

-

-

-

производње за ЕУ тржиште, Контрола и сертификација органске производње за НОП
тржиште, Документација о органској производњи на фарми као саставни део припреме
за контролу и сертификацију, Управљање документима/ИТ платформа у органској
производњи на фарми као саставни део припреме за контролу и сертификацију,
Маркетинг органских производа, Прикупљање података о пољопривредним
произвођачима укљученим у органску производњу на територији Војводине, Анкетно
истраживање, Економика производње, Анализа инвестиција)
SWOT анализа органске производње у Војводини (идентификацији предности, слабости
могућности, шанси и опасности, претњи; Алгоритам: 1. унутрашњи фактори система 2.
спољашњи фактори система, 3. лоциране фактора у дводимензионалном координатном
систему, тренутно примењиване стратегије, нове стратегије и сл.)
Главни циљеви и активности на развоју органске производње у Војводини (Основни
циљеви: Повећање обима и квалитета органске производње, Повећање обима и
квалитета прераде органских производа, Подизање свести потрошача и јавности о
органској пољопривреди и производима, Развој тржишта органских производа, Јачање
институција и јачање система подршке органској производњи, Јачање институција на
локалном нивоу; Јавне расправе, промоција Нацрта АПРОППВ и Савета за органску
производњу, Унапређивањем сарадње и партнерства цивилног сектора са носиоцима
власти на покрајинском нивоу и успостављање услова за развој органске
пољопривредне производње)
Табела имплементације (Главни циљеви и мере, Одговорност, Партнери, Циљеви,
Динамика, Индикатор, Извори финансирања и сл.).

III ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 23.12.2019. године.
IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС
Право да конкуришу имају образовне и научноистраживачке установе са седиштем на
територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине; корисници буџетских средстава које
је основала Република Србија или АП Војводина, а који имају искуства и референце у научно
истраживачким пројектима из области пољоприврeде.

Потребна документација:
1. читко попуњен образац пријаве, са обавезним потписом и печатом подносиоца;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта овлашћеног лица у правном
лицу;
3. фотокопије уписа у одговарајући регистар установа;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
5. спецификацију трошкова
6. доказ о учешћу у научно истраживачким пројектима из области пољопривреде
7. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна
подстицајна средства за исту намену;

8. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Покрајинском
секретаријату, као и према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
на основу раније потписаних уговора.

V ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА:
Поступак доношења одлуке регулисан је у складу с Пословником о раду комисија за израду
конкурса и правилника и поступање по конкурсима расписаним у Покрајинском секретаријату за
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Правилником о додела бесповратних средстава за

реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње
у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године.
VI УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА:

1. средства по овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. права и обавезе између Покрајинског секретаријата и корисника дефинисаће се уговором
3. средства у вредности 70% од додељеног износа биће пренета након потписивања уговора и
достављања менице, а у складу с приливом средстава у буџет АПВ; остатак средстава у вредности
од 30% од додељеног износа биће након реализације активности и достављања докумнетације
за правдање средстава која ће бити ближе дефинисана уговором
4. корисник средстава у обавези је да – приликом потписивања уговора о коришћењу средстава са
Секретаријатом – преда регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења за
наменско коришћење средстава, како авансног, тако и свеобухватног износа додељених
средстава;

VII НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с
назнакoм „”Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде
акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини
Војводини за период од 2020.-2025. године или лично у Писарници покрајинских органа управе,
у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
VIII КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити путем броја телефона 021/487 42 45 од 10 до 14 часова.
VIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
Текст Конкурса, образац пријаве и поменути правилник могу се преузети са интернет адресе:
www.psp.vojvodina.gov.rs.

