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На основу члана 8. Правилника за доделу средстава за доделу средстава за суфинансирање 

трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком 

географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине („Службени лист АПВ“ број 40/21) и 

Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и 

квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине  

(„Службени лист АПВ“ број 40/21), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

доноси  

ОДЛУКУ  

о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и 

сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. 
години на територији АП Војводине 

 

 
Сходно резултатима конкурса додељују се бесповратна финансијска средства 

суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са 
ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине 

 
• По објављеном Конкурсу пристигло укупно 2 пријаве; 
• Све пријаве пријавa испуњавају услове предвиђене правилником и конкурсом 

приказане су у Прилогу 1; 
• Подносиоци пријава, њих 2, 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 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Прилог број 1 

Рб. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ МЕСТО ОПШТИНА  БРОЈ ПРИЈАВЕ УКУПНА ИНВЕСТИЦИЈА 

1 Марко Војновић Буђановци Рума 104-401-8726/2021-01 235.274,59 

2 Земљорадничка Задруга Агросој Неузина Сечањ 104-401-8729/2021-01 130.126,48 

 

 

 

Прилог број 2 

Рб. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ МЕСТО ОПШТИНА 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

% 
КОРИСНИК 

 

% 

  

 

 

БРОЈ 

БОДОВА 

1 Марко Војновић Буђановци Рума 164.692,00 70 70.582,59 30 70 

2 Земљорадничка Задруга Агросој Неузина Сечањ 91.089,00 70 39.037,48 30 70 

УКУПНО: 255.781,00     



 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Kонкурс за за доделу 

средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и 
производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП Војводине  (у даљем тексту: 
Конкурс),  објављен у дневном листу „Дневник“ дана 18.09.2021.године и у „Сл.листу АПВ“ број 40/21 и донео 

Правилник за за за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система 

безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2021. години на територији АП 

Војводине („Службени лист АПВ“ број 40/21) (у даљем тексту: Правилник). 

Чланом 8. Правилника је прописано да пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели 
средстава даје Комисија за разматрање пријава, а да коначну одлуку доноси покрајински секретар. Пријаве се 
разматрају по приспећу, сукцесивно. 

Комисија је доставила Записник о раду са предлогом одлуке о додели средстава број: 104-401-
253/2021-2 од 23.11.2021. године. С обзиром да је предлог Комисије у складу са Правилником донетим 

18.09.2021. године, објављеног у Службеном листу, а на основу предлога Комисије, донета је одлука и 

опредељена су средства као у диспозитиву.  
 
 

 
 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 С.р. Чедомир Божић 

 
 

 


