
На основу чл. 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ” 60/18 и 40/19- ребаланс) и 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) и Пословником о раду 
комисија за израду Конкурса и Правилника и поступање по конкурсима расписаних у Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписује 
 

Други конкурс 
о додели  бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију 

пројектних активности на тему задругарства у 2019. години 
 

 
 
I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
 
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине,  
за реализацију пројектних активности на тему задругарства  у 2019. години.  
 
Циљ Конкурса јесте подршка Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарства у 
области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања на тему задругарства,у 
сарадњи са Задружним савезом Војводине, а који ће се реализовати кроз пројектне активности (предавања 
стручњака за задружно организовање, посете задругама и награђивање) и упознавање ученика са радом 
савремених  задруга, на територији АП Војводине, које послују у складу са Законом о задругама. 
 
 
II ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 
Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по овом конкурсу јесте 528.000,00 динара. 
Бесповратна средства по овом конкурсу утврђују се у износу  до 100% од укупне вредности пројекта.  
Приликом обрачуна, узима се укупна вредност пројекта с порезом на додату вредност (ПДВ). 
 
 
Средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за реализацију пројектних активности на тему 
задругарства, и то : 
 

1. Трошкови организованог превоза ученика средњих школа, ради посете задругама у износу до 
40.000,00 динара  

2. Трошкови исхране ученика средњих школа приликом посете задругама у износу од 400,00 динара по 
једном ученику  

3. Трошкове наградa за најбоље три  презентације коју ће установе доставити након обиласка задруга 
 

 
III ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 
Конкурс је отворен закључно са 18.10.2019. године. 
 

 
IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  
 
 Право да конкуришу имају јавне средње школе које образују ученике у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, а које су уписане у 
Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и које у завршном разреду имају 
наставни предмет Предузетништво. 
 
Право да конкуришу немају  јавне средње школе које су конкурисале по основу првог Конкурса о додели  
бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних 
активности на тему задругарства у 2019. години и оствариле право на доделу бесповратниох средстава.  
 



Подносиоци пријаве који остваре право на доделу бесповратних средстава образоваће групу ученика завршних 
разреда, која ће, у сарадњи и на предлог представника Задружног савеза Војводине, обићи Задруге на подручју 
АП Војводине, при чему ће иста имати прилику да се упозна са начином рада и пословања једне савремене 
задруге.  
 
Група ученика мора се образовати у саставу од најмање 20, а највише 50 ученика.  
 
Задруга која се обилази може бити удаљена највише до 150 км од седишта установе. 
 
Установе средњег образовања могу обићи минимално једну, а максимално две Задруге, при чему су дужни о 
планираним посетама изјаснити се на пријавном обрасцу.  
Након обиласка задруга, свака група ученика направиће презентацију на тему : Значај задружног организовања 
за пољопривреднике и квалитет живота у руралним срединама, у трајању од максимално 20 минута.  
 
Рок за достављање презентације је 01.12.2019. године.  
 
Комисија за спровођење конкурса и разматрање пријава прегледаће пристигле презентације, и одабрати три  
које су по мишљењу комисије на најадекватнији начин препознале значај задругарства данас, и наградити три 
групе ученика, односно три  установе, чији су представници направили најбоље презентације. Након одабира, 
са истима ће се закључити уговори у којима ће се дефинисати у ком износу и за коју намену се додељена 
средства могу искористити.  
 
 
 
V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС 
 
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. оригинал извод из регистра пољопривредних газдинстава, који издаје Управа за трезор (прва страна 

извода РПГ-а са основним подацима, не старији од 30 дана од дана подношења пријаве); 
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за 

исту намену; 
6. изјава подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према Секретаријату, као и према 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора 
7. реализација уписа ученика по образовним профилима и разредима у школској 2019/2020 години 
8. Предрачун о цени  превоза ученика ради посете задругама  

 
 
VI ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ, ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И ИСПЛАТА СРЕДСТАВА 
 

 приспеле пријаве разматраће комисија коју образује покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство; 

 неблаговремене пријаве неће бити разматране; 
 коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, на основу записничког предлога комисије; 
 критеријуми и друга питања значајна за реализацију конкурса регулисана су Правилником за доделу 

бесповратних средстава јавним средњим школама територији АП Војводине,  за реализацију 
пројектних активности на тему задругарства  у 2019. години, који је донет на основу Пословника о раду 
комисија за израду Конкурса и Правилника и поступање по конкурсима расписаних у Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду водопривреду и шумарство  

 права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором; 
 исплата средстава у делу који се тиче финансирања организованог превоза ученика средњих школа 

ради посете задругама и трошкове исхране ученика средњих школа приликом посете задругама, 
извршиће се након закључења уговора а у складу са приливом средстава у буџет АПВ 



 исплата средстава у делу који се  тиче финансирања трошкова награде за најбоље презентације, 
извршиће се након што корисници средстава доставе презентације, те Комисија изврши одабир,а 
након закључења уговора  у складу са приливом средстава у буџет АПВ, 

 корисник средстава обавезује се да на крају пројекта достави наративни и финансијски извештај о 
наменском утрошку средстава, рачуне, извод из банке као доказ о извршеном плаћању, уговоре и сл.; 

 
 
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 „ДРУГИ 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ   БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ,  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ НА ТЕМУ ЗАДРУГАРСТВА  У  2019. ГОДИНИ.”, 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 45 46  од  10 до 14 часова.  

 

IX 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. 
 

 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

др Вук В. Радојевић 

 
 

 
 

 Младен Петковић 
(председник комисије) 

__________________________ 
 

Јована Милић 
(члан) 
Биљана Кашерић 
(члан )                                                                                                                                                                                 

__________________________ 
 
__________________________ 
 

Соња Ћато 
(члан) 

__________________________ 

Јелена Несторов Бизоњ 
(члан) 

__________________________ 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

