
На основу Статута града Панчева и Одлуке о буџету града Панчева за 2013. годину, 
Градоначелник града Панчева расписује

Ј А В Н И   П О З И В

Градоначелник града Панчева расписује Јавни позив за едукацију на IX зимском 
семинару  фармера  на  Тари  (  од  22.  до  28.01.2013.  године  ) за  12  најбољих 
регистрованих  пољопривредних  произвођача  са  територије  града  Панчева  за 
постигнуте резултате у пољопривредној производњи.

ОСНОВНИ  УСЛОВИ  КОЈЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИ  ПРОИЗВОЂАЧИ  ТРЕБА  ДА 
ИСПУЊАВАЈУ :

-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.

УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ :

1.Податке 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 СЕ ДОСТАВЉАЈУ ( поштом или лично ) НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ :

Град Панчево
Секретаријат за привреду и економски развој

( канцеларија 312 )
«пријава за едукацију најбољих пољопривредних произвођача»

Трг Краља Петра I бр. 2-4
26000 Панчево

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 18.01.2013. ГОДИНЕ
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