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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 6/21) 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 

 
1. 

Средства у висини од 23.000.000,00 динара предвиђена тачком II подтачка 3.3.  Покрајинске 
скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години ("Сл. лист АП Војводине", бр. 66/20) на 
који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност број:  320-11-
09459/2019-14 од 03.12.2020.  године по спроведеном 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 10.02.2021. године,  „Службеном листу АПВ“, број 6/21 и сајту Покрајинског 
секретаријата, по Правилнику 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 6/21),   сходно бодовној листи коју је утврдила 
Комисија за спровођење Конкурса 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 од  дана 12.03.2021. године расподељују се: 
 
 

РБ НАЗИВ Град/Општина Бодови Одобрено % 

1 
Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет Нови Сад 100 3.000.000,00 48,33 

2 
Средња пољопривредна 
школа Зрењанин 100 1.987.456,00 94,08 
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3 

Пољопривредно - технички 
средњошколски центар 
"Беседеш Јожеф" Кањижа Кањижа 70 2.000.000,00 84,81 

4 
Средња пољопривредно - 
прехрамбена школа Сомбор 70 2.000.000,00 78,52 

5 
Пољопривредна школа са 
домом ученика у Футогу Нови Сад 70 2.000.000,00 80,04 

6 
Пољопривредна школа 
"Јосиф Панчић" Панчево 60 2.000.000,00 84,89 

7 
Пољопривредна школа Бачка 
Топола Бачка Топола 60 1.990.000,00 100,00 

8 Пољопривредна школа Бач Бач 60 1.461.061,00 100,00 

9 

Средња пољопривредна 
прехрамбена школа Стеван 
Петровић Бриле Рума 50 2.000.000,00 80,22 

10 
ССШ Борислав Михајловић- 
Михиз Ириг 40 2.000.000,00 90,82 

11 Средња стручна школа Кула 30 561.483,00 100,00 

12 
Пољопривредна школа 
"Вршац" Вршац 30 2.000.000,00 80,69 

       23.000.000,00   

 
 

2. 
На основу ове одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар доноси, решење са 

образложењем и поуком о правном средству за подносиоце пријава којима су пријаве 
одбијене/одбачене или нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке. 

 
3. 

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, покрајински секретар у име 
Покрајинског секретаријата закључује уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу 
права и обавезе уговорних страна. 

Корисник средстава је у обавези да – приликом потписивања уговора са Секретаријатом 
о коришћењу средстава – достави регистровану меницу с меничном изјавом, као средство 
обезбеђења да опрема неће бити отуђена у року од пет година, осим за опрему чији је век 
експлоатације краћи од годину дана. 
 

4. 
Бесповратна средства исплаћују се након што корисник бесповратних средстава достави 

одлуку о спровођењу поступка јавне набавке са подацима о саставу комисије, јавни позив о 
покретању поступка јавне набавке, одлуку о избору најповољније понуде након спроведеног 
поступка јавне набавке, као и уговор након спроведеног поступка јавне набавке.  

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП 

Војводине. 

5. 
 

Ову одлуку обајвити на сајту Покрајинског секретаријат за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство. 
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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 10.02.2021. 
године  и „Службеном листу АПВ“ број 6/21 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  06/21) (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-
401-244/2021-01 од 12.03.2020. године. С обзиром да је предлог Комисије у складу са 
Правилником донетим 10.02.2021. године, објављеним у „Службеном листу АПВ“ број 6/21 и 
Конкурсом објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 10.02.2021. године и „Службеном листу 
АПВ“ број 6/21 године, а на основу предлога Комисије, донета је одлука и опредељена су средства 
као у диспозитиву. 
 
Бодовање и предлог износа одобрених средстава 

 

РБ НАЗИВ Град/Општина Бодови Одобрено 

1 
Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет Нови Сад 100 3.000.000,00 

2 Средња пољопривредна школа Зрењанин 100 1.987.456,00 

3 

Пољопривредно - технички 
средњошколски центар "Беседеш Јожеф" 
Кањижа Кањижа 70 2.000.000,00 

4 
Средња пољопривредно - прехрамбена 
школа Сомбор 70 2.000.000,00 

5 
Пољопривредна школа са домом ученика 
у Футогу Футог 70 2.000.000,00 

6 Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево 60 2.000.000,00 

7 Пољопривредна школа Бачка Топола Бачка Топола 60 1.990.000,00 

8 Пољопривредна школа Бач Бач 60 1.461.061,00 

9 
Средња пољопривредна прехрамбена 
школа Стеван Петровић Бриле Рума 50 2.000.000,00 

10 ССШ Борислав Михајловић- Михиз Ириг 40 2.000.000,00 

11 Средња стручна школа Црвенка 30 561.483,00 

12 Пољопривредна школа "Вршац" Вршац 30 2.000.000,00 

       23.000.000,00 
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Предлог износа одобрених средстава у процентима у односу на инвестицију, са износима сопственог учешћа 

 

РБ НАЗИВ 
Град/ 

Општина Бодови Одобрено % Корисник % 

 

1 
Универзитет у Новом Саду, 
Пољопривредни факултет Нови Сад 100 3.000.000,00 48,33 3.207.960,00 51,67 

трактор 

2 Средња пољопривредна школа Зрењанин 100 1.987.456,00 94,08 124.967,00 5,92 
Сејалица, опрема за 
прасилиште и тов 

3 

Пољопривредно - технички 
средњошколски центар "Беседеш 
Јожеф" Кањижа Кањижа 70 2.000.000,00 84,81 358.333,00 15,19 

трактор 

4 
Средња пољопривредно - 
прехрамбена школа Сомбор 70 2.000.000,00 78,52 547.020,00 21,48 

трактор 

5 
Пољопривредна школа са домом 
ученика у Футогу Нови Сад 70 2.000.000,00 80,04 498.888,00 19,96 

Приколица – 2 комада 
мотокултиватор шпартач 

6 
Пољопривредна школа "Јосиф 
Панчић" Панчево 60 2.000.000,00 84,89 356.000,00 15,11 

трактор 
 

7 
Пољопривредна школа Бачка 
Топола 

Бачка 
Топола 60 1.990.000,00 100,00 0,00 0,00 

Тракторска приколица 

8 Пољопривредна школа Бач Бач 60 1.461.061,00 100,00 0,00 0,00 Атомизер, подривач, ваљак 

9 

Средња пољопривредна 
прехрамбена школа Стеван 
Петровић Бриле Рума 50 2.000.000,00 80,22 493.050,00 19,78 

трактор 

10 ССШ Борислав Михајловић- Михиз Ириг 40 2.000.000,00 90,82 202.175,00 9,18 

бочна копачица радиус СЛ 500 
машина за зелену резидбу 
четка за лачење 

11 Средња стручна школа  Кула 30 561.483,00 100,00 0,33 0,00  сејалица 

12 Пољопривредна школа "Вршац" Вршац 30 2.000.000,00 80,69 478.718,00 19,31 

Фреза,Фолија за пластеник 
Воћарска платформа, 
Тробразни плуг обртач, 
Сетвоспремач 

       23.000.000,00   6.267.111,33    
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Поука о правном леку: Жалба се улаже покрајинском секретару у року од 15 дана од дана 

достављања појединачног решења, односно најкасније у року од 30 дана од објављивања 

Одлуке на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за лица за које лична 

достава није успела.  

Покрајински секретар 
Чедомир Божић 

 
 
Посл. број: 104-401-244/2021-01  
 

Комисија:   
Петар Самоловац _____________________ 
 председник 
Љиљана Петровић _____________________ 
 заменик председника 
Маринела Загорац _____________________ 
 члан 
Јелена Дејановић _____________________ 
 члан 
Светлана Сушић _____________________ 
 члан 

 
 


