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Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ НА 80. НОВОСАДСКОМ САЈМУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ (од 18. до 24. маја 2013. године) ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2013. ГОДИНИ

Конкурс се односи на  регистроване пољопривредне произвођаче са територије града Панчева 
који су чланови пољопривредних удружења за постигнуте резултате у пољопривредној производњи.

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева објављује 
доделу средстава за суфинансирање едукације чланова пољопривредних удружења на новосадском 
сајму 2013. године.

Средства ће се додељивати пољопривредним удружењима са територије града Панчева у 2013. 
години за чланове који имају постигнуте резултате у пољопривредној производњи.

УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ:

• Пријаву на конкурс

• Оверену фотокопију личне карте одговорног односно овлашћеног лица

• Податке  за  сваког  предложеног  члана  Удружења  пољопривредних  произвођача  са  кратком 
биографијом (CV), постигнутим резултатима у области пољопривредне производње, адресом, 
контакт телефоном (мобилни и фиксни) и е-мејлом

Пријаве на Јавни конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на обрасцу - Пријава на Јавни 
конкурс за доделу средстава за суфинансирање едукације на 80. новосадском сајму пољопривреде (од 
18. до 24. маја 2013. године) за пољопривредна удружења са територије града Панчева у 2013. години, 
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  бр.  2-4, или 
преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs.

Пријаве са потребном документацијом за доделу средстава за суфинансирање едукације на 80. 
новосадском сајму пољопривреде (од 18. до 24. маја  2013. године) за пољопривредна удружења са 
територије града Панчева у 2013.  години, достављају се у једном (1)  примерку Писарници Градске 
управе града Панчева - Услужни центар Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на сајту града Панчева.

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

http://www.pancevo.rs/


Пријаве  са  потребном  документацијом  ће  разматрати  Комисија  за  доделу  средстава за 
суфинансирање едукације на 80. новосадском сајму пољопривреде (од 18. до 24. маја 2013. године) за 
пољопривредна удружења са територије града Панчева у 2013. години, а резултати Јавног конкурса  ће 
бити објављени на сајту Града Панчева www.pancevo.rs .

Критеријуми за доделу средстава:

• Да имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Панчева
• Да су чланови удружења пољопривредних произвођача које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре на територији града Панчева
• Да су први пут конкурисали за едукацију.

Градоначелник града  Панчева,  ће  на  основу  предлога  Комисије  за  доделу  средстава за 
суфинансирање едукације на 80. новосадском сајму пољопривреде (од 18. до 24. маја 2013. године) за 
пољопривредна удружења са територије града Панчева у 2013. години, утврдити обим средстава за 
њихово суфинансирање и донети решење.

Позивају  се одговорна  односно овлашћена лица пољопривредних удружења 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 бр. 2-4, или на телефон 308-865, ради додатних објашњења и препорука.

http://www.pancevo.rs/


П Р И Ј А В А

на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање

ЕДУКАЦИЈЕ НА 80. НОВОСАДСКОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ (од 18. до 24. маја 2013. године) ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА У 2013. ГОДИНИ

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. године М.П. ___________________ 

    (име и презиме)

___________________ 
            (потпис)
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