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ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ

Решењем покрајинског секретара за пољопривреду водопривреду и
шумарство број: 104-401-2897/2016-03 од 05.09.2016. године образована је
Комисија за разматрање пријава по Конкурсу за доделу бесповратних средстава
за реализацију активности: Побољшање сточарске производње на
пољопривредним газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се
врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години,(у
даљем тексту: Комисија). У саставу председник Комисије Mладен Петковић,
чланови Комисије: Милорад Малић, Душан Теофиловић и Катарина Стефановић
Стругар, са задатком да изврши преглед и одабир приспелих пријава по
Конкурсу: Побољшање сточарске производње на пољопривредним
газдинствима и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и
прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години, објављеном у дневном
листу „Данас“ од 29.07.2016. године и „Службеном листу АП Војводине“
бр.36/2016. Године

Комисија се састала 06.09.2016. године у 12 часова. Задатак комисије је
био да прегледа приспеле пријаве, евидентира чињенично стање у погледу
благовремености и комплетности документације.

Комисија констатује да је закључно са 25.08.2016. године приспело укупно 21
пријава,од тога 2 подносиоца пријаве не испуњавају услове прописане конкурсом (Табела бр.
1)
Табела 1.
Ред
број

Број

Име и Презиме

Место

Напомена

1

104-401-3123/2016-03

Небојша Ступар

Нови Сад

погрешан пријавни образац
ненаменска средства (куповина
опреме за опремање штале и
оваца)

2

104-401-32641/2016-03

Ненад Чејић

Вршац

ненаменска средстава(проширење
штале, израда хангара за храну)

У табели број 2. се налази приказ 10 подносиоца пријава које у потуности испуњавају услове
прописане конкурсом

Табела бр. 2

Ред
број

Број

Име и Презиме

Место

Намена

Износ укупне инвестиције
(динара)

1

104-401--3213/2016-03

Бранко Станић

Нови Сад

Млекара

2.806.000,00

2

104-401-3225/2016-03

Синиша Бенежан

Павловци

Млекара

1.608.493,00

3

104-401-3284/2016-03

Тамаш Мора

Темерин

Месара

5.076.177,41

4

104-401-3310/2016-03

Чаба Фејеш

Мали Иђош

Месара

2.703.410,38

5

104-401-3317/2016-03

Игњо Радић

Тител

Млекара

1.562.943,00

6

104-401-3323/2016-03

Вида Бурсаћ

Ириг

Месара

6.956.000,00

7

104-401-3415/2016-03

Сима Ковачевић

Сусек

Млекара

1.686.890,00

8

104-401-3417/2016-03

Стефан Паскаш

Кула

Млекара

3.398.036,86

9

104-401-3424/2016-03

Зоран Петров

Велико
Средиште

Млекара

4.945.339,00

10

104-401-3426/2016-03

Панић Милош

Ириг

Месара

4.806.350,00

У табели 3 је дат приказ подносиоца пријава којима је упућен допис за доунуну документације

Табела 3.
Ред
број

Број

Име и Презиме

Место

Намена

Допуна документације

1

104-401-3303/2016-03

Сања Канкараш

Врбас

Млекара

2

104-401-3311/2016-03

Мајер Алберт

Тител

Млекара

3

104-401-3319/2016-03

Марија Јонаш

Ковачица

Месара

4

104-401-3396/2016-03

Нина Поповић

Нови Сад

Млекара

5

104-401-3411/2016-03

Душанка
Рендић

Равно Село

Млекара

-доказ о измиреним доспелим обавезама о
закупу државног пољ.земљишта или изјава
да немају у закупу исту
-доказ о власништву објекта-помоћног
објекта или закуп истог
-извештај кредитног бироа
- Извод из катастра непокретности са
уписаном променом носиоца права на
објекту на основу купопродајног уговора
1163/2016
- Извод из РПГ
- доказ о власништви објекта-помоћног
објекта или закуп истог
- потврда о броју грла за одговарајућу
категорију животиња
- извештај кредитног бироа
- доказ о измиреним доспелим обавезама о
закупу државног пољ.земљишта или изјава
да немају у закупу исту
- доказ о власништву објекта-помоћног
објекта или закуп истог
- извештај кредитног бироа
- Извод из РПГ
- доказ о власништву објекта-помоћног
објекта или закуп истог
- извештај кредитног бироа
-доказ о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање
- доказ о измиреним доспелим обавезама о
закупу државног пољ.земљишта или изјава
да немају у закупу исту

6

104-401-3419/2016-03

Риго Тамаш

Месара

7

104-401-3422/2016-03

Ласло Червењак

Стара
Моравица
Бечеј

8

104-401-3423/2016-03

Никола Алексић

Млекара

9

104-401-3425/2016-03

Зоран Рајковић

Нови
Сланкамен
Вршац

Месара

Млекара

- Извод из РПГ
- извештај кредитног бироа
- доказ о власништву објекта-помоћног
објекта или закуп истог
- извештај кредитног бироа
- извештај кредитног бироа
- извештај кредитног бироа
- потврда о броју грла за одговарајућу
категорију животиња
- уговор о купородаји

Комисија је утврдила да подносиоци пријава наведени у табели 2. испуњавају
услове из конкурса и предлаже Пољопривредном факултету у Новом Саду и Научном
институту за прехрамбене технологије

у

Новом Саду

да изврши обилазак

регистрованих пољопривредних газдинстава и достави извештај који је у склопу Прве
фазе јавне набавке коју је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство склопио са њима.
Покрајински секретаријат за

пољопривреду, водопривреду

предложити Пољопривредном факултету у
прехрамбене технологије

у

Новом Саду

Новом Саду

и

шумарство

ће

и Научном институту за

да изврши обилазак регистрованих

пољопривредних газдинстава за Подносиоце пријава из табеле 3. који доставе тражену
документацију и испуне услове из конкурса.
Комисија је завршила са радом 06.09. године у 15 часова.

