
 

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина 
 Покрaјински секретaријaт зa пољопривреду,  водопривреду и шумaрство 
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  БРОЈ: 104-401-6442/2015-07 -3                                       ДАТУМ:25. децембар 2015.године 

  На основу члана 7. Правилника о додели бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине и Конкурса  за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 48/2015), покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси   ОДЛУКУ о додели бесповратних средстава   Додељују се средства за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - 
реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине следећим корисницима: 
Ред.   бр. Број предмета Назив подносиоца пријаве (Место улица и број) Износ средстава за  уговарање (динара) 

1 104-401-6491/2015-07 ВДП "Горњи Банат" Кикинда , Краља Петра I 54 12.621.830,00 
2 104-401-6490/2015-07 ПРП "Свети Никола" доо Сечањ, Партизански пут 54 12.328.974,00 
3 104-401-6485/2015-07 "Biznis infinity" doo Опово, Бориса Кидрича 13 3.400.000,00 
4 104-401-6492/2015-07 "Рибњак Сутјеска" АД Сутјеска,  Рибарска бб 5.511.056,00 
5 104-401-6486/2015-07 "Рибарство" АД Баранда Баранда, Сакулски пут бб 11.288.140,00 
6 104-401-6489/2015-07 "Рибњачарство" доо Сремска Kаменица, Бранка Ћопића 16  2.000.000,00 
7 104-401-6488/2015-07 "ДТД Рибарство" доо Бачки Јарак, Цара Лазара бб  3.150.000,00 

УКУПНО 50.300.000.00 
 

Образложење 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине. Конкурс је објављен у дневном листу „Данас“, дана 17.11.2015. године и „Службеном листу АП Војводине“, број 48/15. Начин одлучивања, критеријуми и друга питања од значаја за одлучивање по пријавама на конкурс регулисана су Правилником о додели бесповратних средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП Војводине. По објављеном конкурсу, поднето је девет пријава, од којих две нису задовољило конкурсом предвђене услове, а због непотпуне и неодговарајуће документације. Чланом 7. Правилника је прописано да пријаве разматра и предлог за коначну одлуку о додели средстава даје Комисија за разматрање пријава, а да коначну одлуку доноси покрајински секретар. Комисија је дана 25.12.2015. године доставила Записник о раду Комисије са предлогом одлуке о додели средстава. С обзиром да је предлог Комисије у складу са критеријумима из Правилника, на основу предлога Комисије донета је одлука као у диспозитиву.                                      ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР                                        Бранислав Богарошки 


