Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта
за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП
Војводине за 2017. годину
СПИСАК подносилаца пријава којима нису одобрена средства
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Разлози одбијања пријаве

4. Услови за учешће на конкурсу:
1. да је регистован у Агенцији за привредне регистре за обављање делатности слатководне
аквакултруе; 2. да је уписан у Регистр газдинства са одговарајућим сточним фондом
(податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају; 4.
Услови за учешће на конкурсу:, 5. подносилац пријаве не сме имати неиспуњених
уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству пољопривреде и
заштиту животне средине, на основу раније потписаних уговора;; 6. подносилац пријаве
мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу државног пољопривредног
земљишта за 2016. годину; 7. да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге доспеле
обавезе из јавних прихода за 2016. годину; 8. подносилац пријаве и извођач радова не
могу да представљају повезана лица у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и 5/15);10. да није покренут поступка
стечаја и/или ликвидације над правним лицем подносиоцем пријаве.
Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се
изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 2, 3 , 4, 9 и 10. прибавити сам
или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
4.2. Потребна документација за реконструкцију рибњака
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом одговорног лица и оверен
печатом (са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена евиденција); . 2.
фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре са пореским
идентификационим бројем; 3. оригинал извод из Регистра газдинства са одговарајућим
сточним фондом (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе
или узгајају); 4. фотокопија важеће водне дозволе; 5. фотокопија решења – сагласности
да је објекат изграђен у складу с ветеринарско-санитарним условима – регистрација
објекта; 6. извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву
и ограничењима за све катастарске парцеле под рибњачким површинама које су предмет
пријаве облик својине – приватна, и обим удела 1/1 или оверена копија уговора о
вишегодишњем закупу рибњачких површина (најмање 10 година), извод из листа
непокретности или земљишних књига који може гласити на државну својину (уз обавезну
сагласност надлежног државног органа) при чему уговор мора да важи још најмање пет
година; 7. доказ о измиреним водним накнадама; 8. изјава подносиоца пријаве да по
неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
10. предрачун извођача радова; 11. да је подносилац пријаве регулисао пореске и друге
доспеле обавезе из јавних прихода за 2016. годину;
Подносилац пријаве - на обрасцу који је саставни део пријаве на конкурс – треба да се
изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 2, 3, 4 , 6 , 7, и 11
прибавити сам или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној
дужности. Подносилац пријаве осим пријеве и пројекта није поднео ни један документ,
осим документације која се прибавља по службеној дужности, Секретаријат није дужан
да прибави следећу документацију; 5. фотокопија решења – сагласности да је објекат
изграђен у складу с ветеринарско-санитарним условима – регистрација објекта; 6.
Обавезна сагласност надлежног државног органа, када се ради о државном земљишту
8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна
подстицајна средства за исту намену; и 10. предрачун извођача радова;
Подносилац пријаве поднео захтев у пријави, да од Секретаријата тражи 11.000.000,00
динара, а максимално дозвољено конкурсом је 5.000.000,00 динара; Укупна вредност
поднетог Пројекта износи 22.453.787,55 динара, уз сопствено учешће од 11.250.000,00
динара, тако да са максималним износомм од 5.000.000,00 динара, није могуће
реализовати комплетан пројекат. Такође подносилац пријаве, није доставио обавезну
сагласност надлежног државног органа, када се ради о државном земљишту већ само
доказ да је, поднео захтев дана 04.09.2017. године.

