
Име и презиме 

подносиоца
Општина Место

Разлог одбијања пријаве и разлог због чега 

пријава није бодована

1 Гордана Шеста Зрењанин Зрењанин

Суфинансирање трошкова подизања објекта за 

производњу шапињона није предмет  овог 

конкурса.  Трошкови набавке минералне вуне, 

шљунка, цемента, арматуре за бетонирање 

пода, клима уређаја за хлађење просторије и 

постављања електроинсталације који су 

наведени у пријави нису прихватљиви 

трошкови инвестиције за  чије суфинансирање 

је конкурс расписан. Инвестиција постављања 

објекта за производњу шампињона је  далеко 

скупља од предвиђене субвенције  за  

подизање пластеника од 750 динара/м². Због 

свега наведеног пријава  је одбијена и није 

бодована.

2 Мариа Месарош Житиште Торда

Апликанту су одобрена средства  за исту намену 

по конкурсу објављеном 04.03.2017 те се из тог 

разлога одбија пријава и иста није  бодована.

3 Нандор Дворски Нови Бечеј Нови Бечеј

Пријава је достављена након рока предвиђеног 

за доставу пријава по Конкурсу те није ни 

бодована.

4
Славица 

Цвјетичанин
Апатин Апатин

Пријава је достављена након рока предвиђеног 

за доставу пријава по Конкурсу те није ни 

бодована.

5 Зоран Благојевић Кула Руски Крстур

У пријави и достављеној профактури је 

наведено да се средства траже за набавку 

мреже  али не  мрежа за засену већ  за уштеду 

електричне енергије што није предвиђено 

конкурсом и далеко је скупља инвестиција, те је 

пријава одбијена и није бодована.

6 Агенција Атина Беочин Беочин

Апликант нема регистровано пољопривредно 

газдинство, што је основни услов за учешће на 

конкурсу те је пријава одбијена и  није 

бодована

7
Немања 

Станојковић
Панчево

Банатски 

Брестовац
Недостатак средстава

8 Рада Остојић Тител Тител Недостатак средстава

9 Јасна Милошевић Рума Платичево Недостатак средстава

10 Драгана Јањић Панчево
Банатски 

Брестовац
Недостатак средстава

11 Лила Холо Кањижа Кањижа Недостатак средстава

12 Илона Вереш Суботица Чантавир Недостатак средстава

13 Хилда Салма Зрењанин Зрењанин Недостатак средстава

14 Светлана Стојановић Кикинда Кикинда Недостатак средстава

15 Тибор Ситаш Зрењанин Зрењанин Недостатак средстава

16 Дејан Марић Оџаци Дероње Недостатак средстава

17 Данило Поткорњак Нови Сад Ковиљ Недостатак средстава

18

BIO GREEN 

TECHNOLOGY DOO 

VRŠAC

Вршац Вршац Недостатак средстава

Рб.



19 Дејан Раданчевић Рума Никинци

По службеној дужности је прибављен извод из 

катастра за наведену парцелу у пријави али иста 

није у власништву подносиоца пријаве.

20 Јожеф Јанушко Суботица Чантавир

По службеној дужности је прибављена потврда 

од ЈВП Вода Војводине и у истој је наведено да 

постоји дуг по основу накнаде за наводњавање 

и одводњавање.

21 Владана Пауновић Сента Сента

По службеној дужности прибављене су потврде: 

од ЈВП Вода Војводине у којој је наведено да 

постоји дуг по основу накнаде за наводњавање 

и одводњавање и локалане самоуправе у којој 

је такође наведено да није измирен дуг по 

основу јавног прихода.  

22 Ђерђ Фараго Кањижа Кањижа

По службеној дужности је прибављен извод из 

катастра за наведену парцелу у пријави али иста 

је  у власништву подносиоца пријаве и још 2 

особе . По службеној дужности прибављене су 

потврде: од ЈВП Вода Војводине у којој је 

наведено да постоји  дуг по основу накнаде за 

наводњавање и одводњавање и локалане 

самоуправе у којој је такође наведено да није 

измирен дуг по основу јавног прихода

23 Терезиа Фараго Кањижа Кањижа

По службеној дужности је прибављен извод из 

катастра за наведену парцелу у пријави али иста 

је  у власништву подносиоца пријаве и још 2 

особе .По службеној дужности прибављене су 

потврде: од ЈВП Вода Војводине у којој је 

наведено да постоји  дуг по основу накнаде за 

наводњавање и одводњавање и локалане 

24 Ева Керац Нови Сад Ченеј

По службеној дужности прибављене су потврде: 

од ЈВП Вода Војводине у којој је наведено да 

постоји дуг по основу накнаде за наводњавање 

и одводњавање и локалане самоуправе у којој 

је такође наведено да није измирен дуг по 

основу јавног прихода.  

25 Золтан Врецко Ада Ада

По службеној дужности прибављена је потврда 

од локалане самоуправе у којој је наведено да 

није измирен дуг по основу јавног прихода.  

26 Андор Вадоц Бачка Топола Бачка Топола

Тражена је допуна од апликанта да достави 

уговор о закупу парцеле из пријаве а апликант 

није доставио тражену допуну већ извод из 

катастра за другу парцелу због чега је пријава 

одбијена.

27
Свјетлана 

Мијаковић
Инђија Инђија

Тражена је допуна од апликанта у вези са 

финансијским  правдањем инвестиције ( рачун, 

отпремнице, фисклани рачуни). Апликант 

допуну није доставио у датом року.

28
Велибор 

Милошевић
Рума Платичево

Парцела наведена у пријави је дата уговором о 

закупу другом регистрованом пољопривредном 

газдинству.


