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Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УСПОСТАВЉАЊА 
ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ПОВРЋА РАДИ ПРИПРЕМЕ ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДНОГ ПРОЦЕСА КОД ПРОИЗВОЂАЧА ЧЛАНОВА 
УДРУЖЕЊА ПОВРТАРА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

Конкурс се односи на успостављање технологије производње и прераде поврћа ради 
припреме за стандардизацију производног процеса код произвођача чланова удружења 
повртара са територије града Панчева.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају пољопривредне стручне службе које имају 
потребне сертификате.

Предмет јавног конкурса подразумева следеће:

- редовно и континуирано, праћење производног процеса и одржавање предавања и едукација 
о  новим  технологијама  у  повртарској  производњи,  савременог  гајења  поврћа,  мерама 
интегралне заштите поврћа и безбедној примени пестицида, примена „GLOBAL GAP“ и  HACCP 
стандарда и начинима прераде поврћа.
- редовна  провера квалитета поврћа и конзервисаних производа (здравствена безбедност, са 
мањом  од  дозвољених  количина  пестицида  и  других  загађивача  у  смислу  тешких  метала, 
нитрита, нитрата и др. и то:

50 анализа узорака поврћа у акредитованој лабораторији на присуство пестицида;
40 анализа узорака поврћа на присуство тешких метала (Hg, Cd, As, Pb),  металоида (Fe,Zn, 
Mn,Cu), нитрата и нитрита;
50 анализа узорака воде за наводњавање поврћа;

- применa пестицида на основу дигиталне метеоролошке станице која прати могућност појаве 
најзначајнијих болести поврћа, на 2 локалитета код 40 произвођача.
- едуковање потрошача путем медија, флајера, билтена, ЦД.
- изнајмљивање тезги на Зеленој пијаци за потребе пројекта.
-  достављање  извештаја  о  напретку  пројекта  два  пута  годишње  са  резултатима  урађених 
анализа  квалитета  поврћа  и  конзервисаних  производа  и  коначан  извештај  о  реализацији 
пројекта на крају године.



− Пољопривредна  стручна  служба  је  у  обавези  да  обезбеди  стручне  раднике  за 
реализацију овог  јавног  конкурса  од којих  је најмање један доктор пољопривредних 
наука.

− Све анализе се морају урадити у акредитованим лабораторијама, што ће се доказати 
достављањем Уверења о акредитацији лабораторије у којој су анализе вршене.

− Пољопривредна стручна  служба је у  обавези да за реализацију  овог  јавног  конкурса 
обезбеди стручне сараднике саветодавне службе  са  потврдама о обуци за предавача 
за  безбедну примену пестицида и  заштиту животне  средине, обучености  за  примену 
стандарда GLOBAL  GAP  и  HACCP,  обученост  о  поступцима  за  припрему  и  чување 
свежег  поврћа, обученост  у  савременим технологијама у заштити  биља, обученост  у 
презентационим - предавачким вештинама и комуникацији.

• Пријава на конкурс.

• Оверена фотокопија Решења о упису у Регистар Агенцијe за привредне регистре.

• Оверена фотокопија ПИБ обрасца.

• Оверена фотокопија картона депонованих потписа.

• Оверена фотокопија личне карте одговорног односно овлашћеног лица.

• Оверена фотокопија списка чланова удружења са адресама и ЈМБГ закључно са 

31.12.2012. године.

• Право учешћа имају стручне службе које доставе следеће сертификате и референце:

- Уверење о одбрањеној докторској дисертацији, доктора биотехничких наука – област 
ратарства.
- Дипломе инжињера заштите биља, пољопривредне механизације и прехрамбене 
технологије биљних производа.
- Сертификат о обуци за предавача за безбедну примену пестицида и заштиту животне 
средине.
- Сертификат о обучености за примену стандарда GLOBAL GAP и HACCP.
- Сертификат о обученост о поступцима за припрему и чување свежег поврћа.
- Сертификат о обучености у савременим технологијама у заштити биља.
- Сертификат о обучености у презентационим - предавачким вештинама и комуникацији.
- Референце које доказују рад и залагање у наведеним областима рада и сарадње са 
удружењима пољопривредних произвођача.

Пријаве на Јавни конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на обрасцу - Пријава на 
Јавни  конкурс  за  доделу  средстава  за  суфинансирање  пројекта  успостављање  технологије 
производње и прераде поврћа  ради припреме за стандардизацију  производног  процеса  код 
произвођача чланова удружења повртара  са територије града Панчева за 2013. годину, који се 
може добити у Секретаријату  за  пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града 
Панчева, III спрат, соба 310, зграда Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, или 
преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs .

Пријаве са потребном документацијом за доделу средстава за суфинансирање пројекта 
успостављања технологије производње и прераде поврћа ради припреме за стандардизацију 
производног  процеса  код  произвођача  чланова  удружења  повртара  са  територије  града 
Панчева за 2013. годину достављају се у једном (1) примерку Писарници Градске управе града 
Панчева - Услужни центар Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања на сајту града Панчева. 

http://www.pancevo.rs/


Нетачно,  непотпуно  и  нечитко попуњене  пријаве,  као  и  неблаговремено достављене 
пријаве, неће бити разматране.

Пријаве са потребном документацијом ће разматрати Комисија за  доделу средстава за 
суфинансирање  пројекта  успостављања  технологије  производње  и  прераде  поврћа  ради 
припреме  за  стандардизацију  производног  процеса  код  произвођача  чланова  удружења 
повртара са територије града Панчева за 2013. годину, а резултати Јавног  конкурса ће бити 
објављени на званичној страници Града Панчева www.pancevo.rs .

Критеријуми за доделу средстава:

− Представљање и заступање интереса удружења повртара.
− Ефекти  и  резултати  у  остваривању побољшања квалитета  повртарске  производње и 

развој пољопривреде.

Градоначелник града Панчева, ће на основу предлога Комисије за доделу средстава за 
суфинансирање  пројекта  успостављања  технологије  производње  и  прераде  поврћа  ради 
припреме  за  стандардизацију  производног  процеса  код  произвођача  чланова  удружења 
повртара  са територије града Панчева за 2013. годину, извршити избор пројеката за  доделу 
средстава  за  суфинансирање  пројекта  успостављања  технологије  производње  и  прераде 
поврћа  ради  припреме  за  стандардизацију  производног  процеса  код  произвођача  чланова 
удружења повртара са територије града Панчева за 2013. годину, утврдити обим средстава за 
њихово суфинансирање и закључити уговоре са одговорним односно овлашћеним лицем.

Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет 
града Панчева.

Корисник средстава се обавезује  да,  најкасније  30 дана након утрошених додељених 
средстава, достави  завршни  финансијски  извештај  о  реализацији  пројекта  а  што  ће  бити 
регулисано Уговором.

http://www.pancevo.rs/


П Р И Ј А В А

на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање

ПРОЈЕКАТА УСПОСТАВЉАЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ПОВРЋА РАДИ 
ПРИПРЕМЕ  ЗА  СТАНДАРДИЗАЦИЈУ  ПРОИЗВОДНОГ  ПРОЦЕСА  КОД  ПРОИЗВОЂАЧА 
ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА ПОВРТАРА СА ТЕРИТОРИЈE ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Назив пољопривредне службе

Улица и број

Поштански број и место

e-mail

ПИБ

Матични број

Назив пословне банке

Број рачуна

Овлашћено лице 
подносиоца 
пријаве

Име:

Презиме:

Функција

овлашћеног лица:

Место: 

Адреса:

Телефон:

Факс:

e-mail:

Подносилац пријаве:

Датум:__________2013. године М.П. ___________________ 

    (име и презиме)

___________________ 
(потпис)
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