
 
 

   

 

 
 
 

 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство 
 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 44 11, +381 21 456 721   Ф: +381 21 456 040 
psp@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 104-401-79/2020-05 
 

ДАТУМ: 23.03.2020.година 

 
 
На основу члана 8. Правилника о додели средстава за финансирање интензивирања 

коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, 
средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне 
струке ‒ путем набавке опреме („Службени лист АПВ“ број 10/20) покрајински секретар за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

 
ОДЛУКУ  

о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за финансирање 
интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-

истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују 
ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме 

 
Констатује се да је у Републици Србији на снази ванредно стање утврђено Одлуком 

о проглашењу ванредног стања у РС („Службени гласник РС“, бр. 29 од 15.03.2020. године). Како 
наведено стање не подразумева  престанак рада у привреди, приватном и јавном секору, а 
имајући у виду чињеницу да је у области пољопривреде неопходно предузимати радње у 
оптималним агротехничким роковима јер се на тај начин пружа подршка обављању 
пољопривредне производње у континуитету са крајњим циљем-континуирано обезбеђивање 
прехрамбрене сигурности, непоходно је донети Одлуку о опредељивању  средстава по Конкурсу 
за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта 
којим располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале 
средње школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме, 
објављеном  у дневном листу „Дневник“ дана 13.02.2020. године, „Службеном листу АПВ“, број 
10/20 и сајту Покрајинског секретаријата. 

 

 По објављеном Конкурсу пристигло је укупно 13  пријава. 

 Од укупног броја пристиглих пријава, 12 пријава испуњава све услове предвиђене 
правилником и конкурсом и приказане су у Прилогу 1. 

 Подносилац пријаве коме је пријава одбијена/одбачена, и разлози 
одбијања/одбацивања приказани су у Прилогу број 2. 

 Подносиоци пријава њих 12 са којима се покрајинском секретару за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство предлаже да закључи уговор о додели бесповратних 
средстава, са предложеним  износима, приказани су прилогу број 3. 



 
 
 
Прилог број 1.  
 

рб Број пријаве НАЗИВ Град/Општина 
укупна 

инвестиција 
Бодови 

1 104-401-3104/2020-05 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 12.578.800,00 120 

2 104-401-3398/2020-05 Средња пољопривредна школа Зрењанин 1.878.368,00 80 

3 104-401-3165/2020-05 Пољопривредна школа "Вршац" Вршац 2.850.683,00 70 

4 104-401-3166/2020-05 Средња пољопривредна прехрамбена школа Стеван Петровић 
Бриле 

Рума 1.023.214,00 70 

5 104-401-3167/2020-05 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор 1.695.369,00 70 

6 104-401-3164/2020-05 Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш 
Јожеф" Кањижа 

Кањижа 1.483.833,00 60 

7 104-401-3168/2020-05 Средња стручна школа Кула 2.339.350,00 60 

8 104-401-3169/2020-05 Пољопривредна школа Бач Бач 1.874.993,00 60 

9 104-401-3219/2020-05 Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу Нови Сад 2.735.362,00 60 

10 104-401-3404/2020-05 Пољопривредна школа Бачка Топола Бачка Топола 2.357.036,00 60 

11 104-401-3478/2020-05 Средња стручна школа "Васа Пелагић" Ковин 1.081.460,00 50 

12 104-401-3220/2020-05 ССШ Борислав Михајловић- Михиз Ириг 2.321.620,00 40 

      
 

34.220.088,00 
 

 

 
 
Прилог број 2. 
 

Редни 
број 

Број предмета Име и презиме Град/Општина Разлог одбијања 

1 104-401-3502/2020-05 Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево 
Пријава на конкурс поднета 
након рока за достављање 
пријава 

 



 
 
 
Прилог број 3. 

 
 

рб НАЗИВ Град/Општина Одобрено % Корисник % Бодови 

1 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад 4.500.000,00 35,77 8.078.800,00 64,23 120 

2 Средња пољопривредна школа Зрењанин 1.878.368,00 100,00 0,00 0,00 80 

3 Пољопривредна школа "Вршац" Вршац 2.500.000,00 87,70 350.683,00 12,30 70 

4 Средња пољопривредна прехрамбена школа Стеван Петровић 
Бриле 

Рума 1.023.214,00 100,00 0,00 0,00 70 

5 Средња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор 1.695.369,00 100,00 0,00 0,00 70 

6 Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш 
Јожеф" Кањижа 

Кањижа 1.306.121,00 88,02 177.712,00 11,98 60 

7 Средња стручна школа Кула 2.000.000,00 85,49 339.350,00 14,51 60 

8 Пољопривредна школа Бач Бач 1.874.993,00 100,00 0,00 0,00 60 

9 Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу Нови Сад 2.500.000,00 91,40 235.362,00 8,60 60 

10 Пољопривредна школа Бачка Топола Бачка Топола 2.318.855,00 98,38 38.181,00 1,62 60 

11 Средња стручна школа "Васа Пелагић" Ковин 1.081.460,00 100,00 0,00 0,00 50 

12 ССШ Борислав Михајловић- Михиз Ириг 2.321.620,00 100,00 0,00 0,00 40 

      25.000.000,00 
 

9.220.088,00 
  



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 

тексту: Секретаријат),  објавио је Конкурс за доделу средстава за финансирање интензивирања 
коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе, 
средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне 
струке ‒ путем набавке опреме (у даљем тексту: Конкурс) у дневном листу „Дневник“ дана 
13.02.2020. године  и „Службеном листу АПВ“ број 10/20 године и донео је Правилник о додели 
средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим 
располажу научно-истраживачке установе, средње пољопривредне школе и остале средње 
школе које образују ученике пољопривредне струке ‒ путем набавке опреме (Службени лист 
АПВ“ број  10/20) (у даљем тексту: Правилник) 

Чланом 8. Правилника је прописано да Комисија разматра пријаве поднете на 
Конкурс и сачињава предлог Одлуке о додели средстава, а да коначну одлуку доноси 
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.  

Комисија је доставила Записник о раду са предлогом одлуке о опредељивању 
средстава бр. 104-401-79/2020-05 од 23.03.2020. године. С обзиром да је предлог Комисије у 
складу са Правилником донетим 12.02.2020. године, објављеним у „Службеном листу АПВ“ број 
10/20 и Конкурсом објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 13.02.2020. године и 
„Службеном листу АПВ“ број 10/20 године, а на основу предлога Комисије, донета је одлука и 
опредељена су средства као у диспозитиву. 
 

 
Покрајински секретар 

др Вук В. Радојевић, с.р. 
 
 

 
 

 
 


