
На основу  Статута града Панчева,  

Одлуке о буџету града  Панчева за 2013. годину и 

Акционог плана за пољопривреду и развој села града Панчева за 2013. годину

Градоначелник града Панчева 

 расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  ЗА 
ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ  И ВОЋА У 2013.ГОДИНИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ УДРУЖЕЊИМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ   ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 
2013.ГОДИНУ

Конкурс се односи на Пројекте биљне производње којима ће се засновати производња 
винограда  и воћњака и тиме остварити циљеви Акционог плана за пољопривреду и развој села 

града Панчева за 2013. годину 

        Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града 
Панчева  објављује доделу средстава за суфинансирање пројеката   за подизање 
вишегодишњих засада винове лозе и  воћа у 2013.години

Средства ће се додељивати  пољопривредним удружењима са територије града 
Панчева за:

• декларисане и сертификоване лозне калемова и ожиљене стандардне 
резнице;

•  јагодасте воћне врсте ( јагода, малина, купина, рибизла, огрозд, 
аронија и актинидија-киви);

• јабучасте воћне врсте (јабука, дуња, и оскоруша) и коштичаве воћне 
врсте (шљива, бресква, кајсија, нектарина, вишња);

• језграсте воћне врсте (орах, леска и  бадем ) и дефицитарне воћне 
врсте ( крушка, трешња).

Потребна документација:

• Пријава на конкурс

• Оверена фотокопија Оснивачког акта удружења 

• 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

• Доказ да су удружења оправдала средства из буџета града Панчева за 2012. годину, 
уколико су им била додељена

Пријаве на Јавни конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на обрасцу - Пријава на Јавни 
конкурс  за  доделу  средстава  за  суфинансирање  пројеката  биљне  производње  за  подизање 
вишегодишњих засада винове лозе и воћа у 2013.   години пољопривредним удружењима са 
територије  града  Панчева  за  2013.годину  ,  који  се  може  добити  у  Секретаријату  за 
пољопривреду, село и рурални развој, 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 пројеката 
биљне производње за подизање вишегодишњих засада винове лозе и воћа у 2013.  години 
пољопривредним удружењима са територије града Панчева   достављају се у једном (1) 
примерку Писарници Градске управе града Панчева - Услужни центар Градске управе града 
Панчева, Трг краља Петра I 2-4.  

Јавни конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања на сајту града Панчева.

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 пројеката биљне производње за подизање вишегодишњих засада винове лозе и 
воћа у 2013.  години пољопривредним удружењима 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 пољопривредника
− Ефекти  и  резултати  у  остваривању  побољшања  стања  у  пољопривреди  и  развој 

пољопривреде
− Сарадња са другим удружењима са територије града Панчева
− Реалан финансијски план заснивања производње
− Доказ  да  су  удружења  оправдала  средства  из  буџета  града  Панчева  за  2012.  годину 

уколико су им била додељена

http://www.pancevo.rs/
http://www.pancevo.rs/


Градоначелник града Панчева, ће на основу предлога Комисије за  доделу средстава  за 
суфинансирање пројеката биљне производње за подизање вишегодишњих засада винове лозе и 
воћа у 2013.  години пољопривредним удружењима са територије града Панчева за 2013.годину, 
утврдити  обим  средстава  за  њихово  суфинансирање  и  закључити  уговоре  са  одговорним 
односно овлашћеним лицима пољопривредних удружења.

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.

Позивају се одговорна односно овлашћена лица удружења пољопривредника са територије града  
Панчева  да  се  ради  успешнијег  аплицирања  на  Јавни  конкурс,  обрате  Одељењу  за  пољопривреду,  
водопривреду и шумарство Секретаријата 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  на  
телефон 308-865, ради додатних објашњења и препорука.



                                                  П Р И Ј А В А

на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање

ПРОЈЕКАТА   БИЉНЕ  ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА 
ВИНОВЕ ЛОЗЕ  И ВОЋА У 2013.ГОДИНИ   ПОЉОПРИВРЕДНИМ УДРУЖЕЊИМА  СА 

ТЕРИТОРИЈЕ   ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Назив пољопривредног удружења

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. год. М.П.         ___________________

                                                                                                        (име и презиме)

                                                                                                   ___________________

                                                                                                              (потпис)


