Списак одбијених пријава
04.03.2017. до 31.05.2017.
Ред.
бр.

Број предмета

Подносилац пријаве

1

104-401-876/2017

Маја Самарџија

2

104-401-716/2017

Марко Иванковић

3

104-401-782/2017

Младен Урошев

4

104-401-839/2017

Тибор Тот

5

104-401-844/2017

Вера Костић

6

104-401-844/2017

Мирсад Кучевић

Место
Ковиљ

Нова Гајдобра

Жабаљ

Будисава

Каћ

Банатски
Брестовац

Разлози одбијања
У документацији недостаје уговор о закупу и предрачун је на
износ од 145.355,00 динара без ПДВ, што није у складу са
тачком 6 подтачка 7 Конкурса.
Две од три парцеле на којима се поставља систем за
наводњавање нису уписане у Управи за трезор. У
документацији недостаје уверење о плаћеном порезу на
земљиште за носиоца газдинства и закуподавца и власнички
лист
У документацији је недостајало: Уговор о закупу (уговор који је
достављен је на период мањи од 5 година), уверење о
плаћеном порезу на земљиште за носиоца газдинства и
закуподавцаo и уверење о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање за закуподавца. Послат је захтев
за допуну документације, али у року од 5 дана није у
потпуности допуњена тражена документација. Није
достављено уверење о плаћеном порезу на земљиште за
носиоца газдинства.
У документацији недостаје: уговор о закупу, уверење о
плаћеном порезу на земљиште и регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање за закуподавца. Послат је захтев
за допуну документације, који је преузет 25.03.2017. године,
али у року од 5 дана документација није допуњена.
Износ на предрачуну је 87.612,40 динара што је испод
200.000,00 динара
У документацији недостаје: прва и друга страна извода из
Управе за трезор, уговор о закупу, уверење о плаћеном порезу
на земљиште за носиоца газдинства и закуподавца. Послат је
захтев за допуну документације, који је преузет 27.03.2017.
године, али у року од 5 дана документација није допуњена.
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Списак одбијених пријава
04.03.2017. до 31.05.2017.
7

104-401-1180/2017 Милорад Буха

Ветерник

8

104-401-1306/2017 Гергељ Калапати

Будисава

9

104-401-1422/2017 Лазар Нешин

10 104-401-1492/2017 Александар Келчов
11 104-401-1584/2017

Земљорадничка задруга
Свилојево

Ковиљ
Јаша Томић
Свилојево

12 104-401-1596/2017 Ђорђе Шунка

Нови Сад

13 104-401-2113/2017 Љубиша Будић

Нови Сад

14 104-401-2471/2017 Целанова капитал ДОО

Вршац

15 104-401-2809/2017 Company SU Azotara DOO

Суботица

16 104-401-2811/2017 Newland Investment DOO

Суботица

17 104-401-2867/2017 Благоје Коледин

Нови Кнежевац

18 104-401-2949/2017 Санад Акционарско друштво

Санад

Износ на предрачуну је 172.501,46 динара што је испод
200.000,00 динара
Предрачун је фотокопија, а износ на предрачуну је на
107.645,90 динара, што је испод 200.000,00 динара
Износ на предрачуну је 120.850,00 динара што је испод
200.000,00 динара
Износ на рачуну је испод 50.000,00 динара, што није у складу са
условима Конкурса
У сетвеној структури задруга има преко 100 хектара под
ратарским усевима, те не испуњава услов Конкурса
У документацији недостаје потврда о плаћеном порезу на
земљиште. Послат је захтев за допуну документације, која је
делимично допуњена.
У документацији недостаје потврда о плаћању, коју
подносилац захтева није био у могућности да достави до
закључења записника.
На парцелама на којима се поставља систем за наводњавање
није уписан ниједан усев или засад. У опису инвестиције пише
да је у плану подизање засада јабуке, те се из тог разлога
пријава одбија.
У сетвеној структури је уписано преко 100 хектара под
ратарским усевима што није у складу са условима Конкурса.
У власничком листу на којем се поставља систем за
наводњавање је уписана вансудска хипотека, те ово земљиште
не може бити предмет суфинансирања.
Пољопривредно газдинство има уписано преко 100 хектара
ратарских усева, што није у складу са условима Конкурса те се
пријава одбија.
Пољопривредно газдинство има уписано преко 100 хектара
ратарских усева, што није у складу са условима Конкурса те се
пријава одбија.
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19 104-401-2954/2017 Милан Кузмановић

20 104-401-3036/2017 Олена Колошњаји

21 104-401-3039/2017 Александра Перишић

22 104-401-3058/2017 Никола Панчић

23 104-401-3106/2017 Милослав Кисеља

24 104-401-3111/2017 Зоран Ђукановић

25 104-401-3118/2017 Бранка Борјан

Опрема за наводњавање је плаћена путем компензације, те се
пријава одбија.
У документацији недостаје доказ o регулисаном порезу на
пољопривредно земљиште за 2016. годину. Послат је захтев за
Руски Крстур
допуну документације. Допуна није стигла у року од 5 дана од
дана пријема дописа.
У документацији је приложен рачун, чија је вредност без ПДВ-а
Силбаш
испод 50.000,00 динара
У документацији недостаје доказ o регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање и порезу на пољопривредно
земљиште за 2016. годину. Послат је захтев за допуну
Остојићево
документације. Допуна није стигла у року од 5 дана од дана
пријема дописа.
У документацији је, између осталог, недостајао и доказ o
регулисаном порезу на пољопривредно земљиште за 2016.
годину за закуподавца. Послат је захтев за допуну
Гложан
документације. Допуна је стигла, али недостаје доказ o
регулисаном порезу на пољопривредно земљиште за 2016.
годину за закуподавца.
У документацији недостаје доказ o регулисаном порезу на
пољопривредно земљиште за 2016. годину. Послат је захтев за
Нови Сланкамен
допуну документације. Допуна није стигла у року од 5 дана од
дана пријема дописа.
Футог

Нови Сад

26 104-401-3183/2017

Castrix DOO za proizvodnju i
doradu semenske robe

Каравуково

27 104-401-3184/2017

Пољопривредно предузеће
Јединство ДОО

Селеуш

У документацији недостаје доказ o регулисаном порезу на
пољопривредно земљиште за 2016. годину за закуподавца.
Послат је захтев за допуну документације. Допуна није стигла у
року од 5 дана од дана пријема дописа.
У документацији недостаје сетвена структура и има дуговање
за порез
Пољопривредно газдинство има уписано преко 100 хектара
ратарских усева, што није у складу са условима Конкурса те се
пријава одбија.
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28 104-401-3208/2017 Милица Вукосав

29 104-401-3212/2017 Мирослав Кудрон

Апатин

У документацији је приложен предрачун СТР "Петровић плус",
који у АПР-у није регистрован за изградњу експлоатационих
бунара. Остатак износа на предрачуну је испод 200.000 динара,
што није у складу с Конкурсом.

Гложан

У документацији недостаје, уговор о закупу земљишта, доказ o
регулисаном порезу на пољопривредно земљиште за 2016.
годину на подносиоца пријаве и власника пољ. земљишта.
Послат је захтев за допуну документације. Допуна није стигла у
року од 5 дана од дана пријема дописа.

Јавна агенција за зоохигијену
30 104-401-3214/2017 и пољопривреду општине
Врбас
Врбас

31 104-401-3215/2017 Јанко Њаради

Руски Крстур

32 104-401-3221/2017 Зоран Пешић

Гардиновци

33 104-401-3265/2017

Иришки воћњаци Друштво са
Ириг
ограниченом одговорношћу

34 104-401-3267/2017 Божидар Шћепановић

35 104-401-3178/2017 Татјана Бајић

Овај Конкурс се не односи на јавна предузећа
У документацији недостаје доказ o регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање и порезу на пољопривредно
земљиште за 2016. годину. Послат је захтев за допуну
документације. Допуна није стигла у року од 5 дана од дана
пријема дописа.
У документацији је приложен предрачун, чија је вредност без
ПДВ-а испод 200.000,00 динара
Подносилац пријаве обрађује преко 50 хектара воћа и винове
лозе, што није у складу с Конкурсом

Ратково

Документација је прикупљана по службеној дужности. Након
приспећа извода из катастра, утврђено је да парцела број 2510
у к.о. Ратково припада другом лицу, те у документацији
недостаје уговор о закупу пољ. земљишта.

Сириг

Документација је прикупљана по службеној дужности. Након
приспећа извода из катастра, утврђено је да 2 од 3 парцеле
припадају другом лицу, те у документацији недостаје уговор о
закупу пољ. земљишта.
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04.03.2017. до 31.05.2017.

36 104-401-3176/2017 Бора Самарџић

Ченеј

37 104-401-1749/2017 Ендре Шоти

Утрине

38 104-401-2198/2017 Никола Тишма

Бегеч

39 104-401-2410/2017 Божидар Атељевић

Нови Сад

40 104-401-2419/2017 Зоран Ерић

Јарак

41 104-401-2188/2017 Душица Дулић

Суботица

42 104-401-3233/2017 Славко Ковач

Руски Крстур

43 104-401-2495/2017 Стојчић Јелка

Буковац

У документацији је, између осталог, недостајао и доказ o
регулисаном порезу на пољопривредно земљиште за 2016.
годину за закуподавца. Послат је захтев за допуну
документације. Допуна је стигла, али недостаје доказ o
регулисаном порезу на пољопривредно земљиште за 2016.
годину за закуподавца.
Након допуне документације није достављена потврда пореза
на имовину закуподавца
Након прикупљања документације по службеној дужности
утврђено је да земљиште на којем се поставља систем за
наводњавање не припада подносиоцу пријаве. С обзиром на
чињениницу да није достављен уговор о закупу, пријава је
одбијена.
Неоправдан је предрачун за експлоатациони бунар промера
800 мм за пољопривердно газдинство, чија је укупна величина
1,2 хектара. Поред тога, у предрачуну није издвојен трошак
испоруке и монтаже, обзиром да се путем Конкурса
суфинансира искључиво опрема.
Након достављене допуне документације нису достављени
фискални рачуни.
Након допуне документације нису достављене потврде о
регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање и
плаћеном порезу на имовину подносиоца пријаве.
Након допуне документације није достављен други рачун, који
је наведен у пријави, те је укупан износ пријаве испод 50.000
динара.
Након допуне документације достављен уговор са другим
лицем, уместо с власником земље. Потврде о регулисаној
накнади за одводњавање/наводњавање и плаћеном порезу на
имовину подносиоца пријаве су такође достављени за друго
лице, уместо с власником земље.
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Зрењанин

Након допуне документације није достављена потврда пореза
на имовину подносиоца пријаве.

45 104-401-2800/2017 Александар Којадиновић

Ратково

У документацији није достављен Извод из катастра за парцелу
2427 у к.о. Ратково. Документација допуњена, али се
пољопривредно земљиште не води на подносиоца пријаве,
него на друга лица за која недостају потврде о регулисаној
накнади за одводњавање/наводњавање и плаћеном порезу на
имовину.

46 104-401-2947/2017 Јанко Џуџар

Руски Крстур

Није достављен уговор о закупу пољопривредног земљишта.

47 104-401-2940/2017 Радмила Николић

У документацији недостаје Извод из катастра за парцелу 4760
к.о. Равње. Исти је достављен, али није на подносиоца пријаве,
Мачванска Митровица
тако да недостаје уговор о закупу, потврда о регулисаној
накнади за одводњавање/наводњавање и плаћеном порезу на
имовину.

48 104-401-2962/2017 Славко Нађ

Руски Крстур

44 104-401-2582/2017 Арпад Молнар

49 104-401-2929/2017

Привредно друштво Цар
аграр гроуп доо

Мраморак

50 104-401-2966/2017 Драган Петровић

Ратково

51 104-401-2934/2017 Ирена Фриш

Бечеј

Након допуне документације није достављена потврда о
регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање.
У документацији је недостајао оверен уговор о закупу
пољопривредног земљишта и извод из катастра. Тражена
допуна документације која није достављена.
Након допуне документације није достављена потврда пореза
на имовину подносиоца пријаве и закуподавца.
Након допуне документације није достављена потврда пореза
на имовину закуподавца.

52 104-401-2927/2017 Саболч Фараго

Гунарош

Након допуне документације уместо да је достављена потврда
пореза на имовину закуподавца, достављена поново потврда о
регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање.

53 104-401-2693/2017 Драгица Зелен

Младеново

Након допуне документације нису достављене потврде о
регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање и
плаћеном порезу на имовину закуподавца.
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Списак одбијених пријава
04.03.2017. до 31.05.2017.

Каћ

Након допуне документације нису достављене потврде о
регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање за
подносиоца пријаве и плаћеном порезу на имовину
закуподавца.

Србобран

Након допуне документације уместо да су достављене потврде
о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање и порезу
на имовину закуподавца, достављене су поново на подносиоца
пријаве.

Јарак

Истекао рок за допуну документације, јер нису достављене
потврде о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање
и порезу на имовину за закуподавца

57 104-401-1721/2017 Арпад Карачоњи

Ада

У документацији је недостајао Извод из катастра и оригинал
оверена фотокопија уговора о закупу. Документација није
достављена.

58 104-401-1750/2017 Нормен Шоти

Утрине

Истекао рок за допуну документације, јер нису достављене
потврде о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање
и порезу на имовину за закуподавца

54 104-401-2757/2017 Снежана Шавија

55 104-401-2816/2017 Радослав Топалов

56 104-401-1500/2017 Бојан Симеуновић

59 104-401-1813/2017 Немања Пармаковић

Ноћај

60 104-401-1940/2017 Рената Тертеи

Горњи Брег

61 104-401-2003/2017 Ерика Шерфезе

Хоргош

Истекао рок за допуну документације, јер нису достављене
потврде о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање
и порезу на имовину.
Истекао је рок за допуну документације, јер је уговор о закупу
фотокопија, и недостају потврде о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање и порезу на имовину за
закуподавца.
Истекао је рок за допуну документације, јер недостају уговор о
закупу, потврде о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање и порезу на имовину за
закуподавца.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Вoјводине у 2017. години

Списак одбијених пријава
04.03.2017. до 31.05.2017.
У документацији је образац пријаве некомплетан јер нема
потписане изјаве, и недостаје потврда о плаћеном порезу на
имовину.
Плаћање за опрему је извршено 17.11.2016. године што није у
складу с конкурсом.
У допуњеној документацији је достављен уговор са
плодоуживаоцем уместо с власником земљишта. Нису
достављене потврде о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање и порезу на имовину за
закуподавца.
Има дуговање за порез на имовину.

62 104-401-2365/2017 Јагода Прица Златановић

Оџаци

63 104-401-2425/2017 Милија Костић

Врбас

64 104-401-2477/2017 Еуфемија Пашо

Руски Крстур

65 104-401-2515/2017 Грегус Зора

Крушчић

66 104-401-2518/2017 Тешић Милан

Јарак

Истекао рок за допуну документације, јер нису достављене
потврде о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање
и порезу на имовину за закуподавца и уговор о закупу.

67 104-401-2704/2017 Милана Стајић

Бечеј

Истекао рок за допуну документације, обзиром да су у истој
недостајали отпремница за Тигар и извод банке за Савакооп.

68 104-401-2799/2017 Стеван Лаћарац

Бегеч

69 104-401-2838/2017 Снежана Дотлић-Николић

Кикинда

70 104-401-2896/2017 Влада Кухар

Ђурђево

71 104-401-2942/2017 Ивана Вишковић

Сивац

72 104-401-2943/2017 Јована Вишковић

Крушчић

Истекао рок за допуну документације, обзиром да су у истој
недостајали за Savacoop IF 17 031031 извод банке и налог за
пренос средстава; за Savacoop IF 17 019446 извод банке; за
Тодоровић доо оригинал рачун, отпремница, извод банке; за
Zig Trade 10030 оригинал отпремница.
Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаном порезу на имовину.
Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаном порезу на имовину.
Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаном порезу на имовину за подносиоца
пријаве и закуподавца.
Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаном порезу на имовину за подносиоца
пријаве и закуподавца.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Вoјводине у 2017. години

Списак одбијених пријава
04.03.2017. до 31.05.2017.
73 104-401-2945/2017 Марко Вишковић

Црвенка

74 104-401-2967/2017 Бојан Контић

Доњи Петровци

75 104-401-3169/2017 Новак Булатовић

Црвенка

76 104-401-3050/2017 Слободан Билић

Томиславци

77 104-401-3064/2017 Милана Новић

Равно Село

Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаном порезу на имовину за подносиоца
пријаве и закуподавца.
Истекао рок за допуну документације, јер није достављена
потврде о регулисаној накнади за
одводњавање/наводњавање.
Пријава је одбијена, јер један предрачун садржи опрему која
није предмет Конкурса, а други предрачун је издат од стране
правног лица која је регистрована за чишћење.
Износ приватљивих трошкова на предрачуну је испод
200.000,00 динара.
Послат захтев за допуну документације који није преузет од
стране подносиоца пријаве.

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара на територији АП Вoјводине у 2017. години

