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 1. 

 

Република Србија 

ОПШТИНА ВАРВАРИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Фонд за развој пољопривреде 

Број: 312-9/2013 

Дана, 04.06.2013. године 

В а р в а р и н  

 

 

 На основу Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине 

Варварин, донете на седници одржаној 16.05.2013. године, 

 Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Варварин, расписује 

 

 

К О Н К У Р С 

за доделу бесповратних средстава за финансирање израде пројектне  

документације за електрификацију поља у општини Варварин 

 

 Право учешћа на Конкурс имају сва правна лица која испуњавају услове прописане 

Законом и услове прописане овим Конкурсом (удружења пољопривредника, 

пољопривредне задруге, удружења корисника вода и друга правна лица). 

 Укупно опредељена средства по овом Конкурсу су до 1.000.000.00 динара.  

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС 

 

  Уз пријаву приложити: 

1. Доказ о регистрацији правног лица; 

2. Пројектну документацију израђену од стране овлашћеног правног лица (са 

лиценцом) 
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3. Доказ о извршеном плаћању наведеног пројекта (оверена фотокопија извода из 

банке) 

4. Доказ о броју пољопривредника и њиховом учешћу у реализацији пројекта као 

и површини која је обухваћена наведеним пројектом (удружења, задруге). 

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе – Услужног центра 

са назнаком ''Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде пројектне 

документације за електрификацију поља у општини Варварин'', са назнаком ''НЕ 

ОТВАРАЈ'' на адресу: Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Варварин. 

 Рок за подношење документације је 8 дана од дана објављивања Конкурса 

(Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Варварин, свих 

месних заједница и у ''Службеном листу општине Варварин''). Неблаговремену и 

некомплетну документацију  Управни одбор Фонда неће узети у разматрање. 

 Све додатне информације у вези Конкурса могу се добити непосредно у 

Општинској управи – Услужни центар – референт за пољопривреду и водопривреду Зоран 

Бранковић, дипл. инг. Пољопривреде или на телефон 037 / 787 – 171. 

 По доношењу одлуке Управног одбора Фонда биће закључен уговор којим ће се 

регулисати међусобни односи између извршиоца наведених послова и Фонда за развој 

пољопривреде општине Варварин.  

 Уговор потписују овлашћено лице за изабрано правно лице, и лице овлашћено из 

Фонда за развој пољопривреде  општине Варварин. 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Мира Јовановић, дипл. агроном 

 

 

 

 2.  

 

Република Србија 

ОПШТИНА ВАРВАРИН 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Фонд за развој пољопривреде 

Број: 320-62/2013 

Дана, 04.06.2013. године 

В а р в а р и н  

 

 

 На основу Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине 

Варварин, донете на седници одржаној 10.04.2013. године, 

 Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Варварин, расписује 

 

 

К О Н К У Р С 

за ангажовање правног лица у сврху обављања послова саветодавца  

пољопривредних произвођача 

 

 

 Право учешћа на конкурс имају правна лица која се баве пољопривредном 

делатношћу са седиштем у општини Варварин. 
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 Правно лице које се пријави на конкурс мора да има минимум  два стало запослена 

дипломирана инжењера пољопривреде – агронома.  

 Основни задаци ангажованог правног лица су следећи:  

 1. Пружање помоћи за око 3000 регистрованих пољопривредних домаћинстава у 

остваривању права на субвенције и регрес; 

 2. Едукација пољопривредника кроз семинаре и предавања; 

 3. Помоћ при организовању газдинстава у нова удружења; 

 4. Помоћ при изради ''Бизнис планова'', аплицирању код банака и друго; 

 5. Организовање набавке приплодних грла и квалитетног садног материјала, 

 6. Упознавање пољопривредних произвођача са добром пољопривредном праксом, 

органском производњом и очувањем животне средине; 

 7. Организовању пољопривредних произвођача у сврху пласмана пољопривредних 

производа. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС 

 

1. Пријава; 

2. Решење о регистрацији правног лица; 

3. Копије диплома запослених у правном лицу; 

4. Доказ о запослењу (ангажовању). 

Документација се доставља преко писарнице Општинске управе – Услужног центра 

са назнаком ''Конкурс за ангажовање правног лица у сврху обављања послова саветодавца 

пољопривредних произвођача'', са назнаком ''НЕ ОТВАРАЈ'' на адресу: Управни одбор 

Фонда за развој пољопривреде општине Варварин. 

 Рок за подношење документације је 8 дана од дана објављивања Конкурса 

(Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Варварин, свих 

месних заједница и у ''Службеном листу општине Варварин''). Неблаговремену и 

некомплетну документацију  Управни одбор Фонда неће узети у разматрање. 

 Све додатне информације у вези Конкурса могу се добити непосредно у 

Општинској управи – Услужни центар – референт за пољопривреду и водопривреду Зоран 

Бранковић, дипл. инг. Пољопривреде или на телефон 037 / 787 – 171. 

 

 По доношењу одлуке Управног одбора Фонда о избору извршиоца посла  биће 

закључен уговор којим ће се регулисати међусобни односи између извршиоца наведених 

послова и Фонда за развој пољопривреде општине Варварин који ће бити орочен до 6 

месеци са могућношћу продужења. 

 Уговор потписују овлашћено лице за извршиоца посла и лице овлашћено из Фонда 

за развој пољопривреде  општине Варварин. 

 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

УПРАВНИ ОДБОР 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Мира Јовановић, дипл. агроном 
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ИЗДАВАЧ: 

 

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића б.б. 

Телефин: 037/787-171 

Жиро-рачун број 41920-637-537 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин 

 

           

 


