
 
 

 

На основу члана 8. Правилника за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације 

органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП 

Војводине у 2019.години („Службени лист АПВ“ број 16/19) и Конкурса за доделу средстава за 

суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне 

механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години („Службени лист АПВ“ број 

16/19),покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси  

 
ОДЛУКУ БР.1 

о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и 

сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на 
територији АП Војводине у 2019.години 

 

По Конкурсу  за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске 
производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП 
Војводине у 2019.години („Службени лист АПВ“ број 16/19) и дневном листу „Дневник“ дана 
22.03.2019. године и сајту Покрајинског секретаријата  
 
 
По објављеном Конкурсу пристигло укупно 11 пријава за набавку прикључне механизације за 
органску производњу; 
• Од укупног броја пристиглих пријава 1 пријавa испуњава услове предвиђене правилником и 
конкурсом у делу који се односи на прикључну механизацију и приказанa je у Прилогу 1; 
• Подносилац пријаве Игњат Јуришић испуњава услов за контролу и сертификацију органске 
производње, али пошто је Конкурс у делу контроле и сертификације још у току, пријава ће се 
разматрати након завршетка конкурса;  
• Подносиоци пријава чије су пријаве одбијене/одбачене, њих 6, и разлози одбијања/одбацивања 
приказани су у Прилогу број 2; 
• Подносиоци пријава којима се пријаве одбијају/одбацују у делу пријаве који се односи на 
набавку прикључне механизације за органску производњу, њих 4, приказани су у Прилогу број 3; 
• Подносиоци пријава, њих 1, са којима се покрајинском секретару за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство предлаже да закључи уговор о додели бесповратних средстава, са 
предложеним  износима, приказани су прилогу број 4. 
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 БРОЈ: 104-401-2216/2019-01-2 
 

ДАТУМ: 23..04.2019.године 



Прилог број 1 

Рб. 
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ 
МЕСТО ОПШТИНА  БРОЈ ПРИЈАВЕ 

ТРАЖЕНИ ИЗНОС ЗА 

СЕРТИФИКАЦИЈУ 

ТРАЖЕНИ 

ИЗНОС ЗА 

ПРИКЉУЧНУ 

МАШИНУ 

УКУПАН 

ТРАЖЕНИ 

ИЗНОС  

1 
Игњат Јуришић Шуљам Сремска 

Митровица 

3484 220.358,84 1.181.500,00 1.401.858,84 

 

Прилог број 2 

Рб. НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ МЕСТО ОПШТИНА 
 БРОЈ 

ПРИЈАВЕ РАЗЛОГ ОДБИЈАЊА/ОДБАЦИВАЊА  

1 
Архар Тех доо  
Ново Милошево 

Ново 

Милошево 

Нови Бечеј 3400 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

2 
Милена Белић Нови Сад Нови Сад 3485 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

3 ОЗЗ Огледна станица Обровац Обровац Бачка Паланка 3517 Неблаговремена пријава 

4 
Душан Мрђа Стара 

Моравица 

Бачка Топола 3488 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

5 
Мирослав Ковачевић Ириг Ириг 3520 Није регулисао обавезе по решењима о 

накнадама за одводњавање/наводњавање  

6 

ДОО ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ, ИРИГ 

Ириг Ириг 3515 Није регулисао обавезе по решењима о 

накнадама за одводњавање/наводњавање  

 

 



 
 

 

 

Прилог број 3 

Р.б. 
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ МЕСТО ОПШТИНА 

БРОЈ 
ПРИЈАВЕ 

РАЗЛОГ ОДБИЈАЊА/ОДБАЦИВАЊА 

1 Миодраг Бјелица ПР производња и продаја 
вина Винарија Бјелица Нови Сад 

Нови Сад Нови Сад 3405 Корисник није сертификован за органску 
производњу 

3 Даниел Папуга Врбас Врбас 3516 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

3 Соња Миловић Врбас Врбас 3518 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

4 Драган Исламовић Врбас Врбас 3519 Корисник није сертификован за органску 

производњу 

 
 

Прилог број 4 

Рб. 

НАЗИВ 

ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ 

МЕСТО ОПШТИНА 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

% КОРИСНИК 

 

% 

  

 

 

БРОЈ 

БОДОВА 

1 Игњат Јуришић Шуљам Сремска Митровица 827.050,00 70 354.450,00 30 105 

 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за 
суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације 
за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години (у даљем тексту: Конкурс),  објављен у дневном 
листу „Дневник“ дана 22.03.2019.године и у „Сл.листу АПВ“ број 16/20119 и донео Правилник за доделу средстава 
за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне 
механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019.години, којим је регулисан поступак 
спровођења Конкурса и одлучивања по пријавама на конкурс („Службени лист АПВ“ број 16/19) (у даљем тексту: 
Правилник). 

Чланом 8. 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. Пријаве се разматрају по 
приспећу, сукцесивно. 

Комисија је доставила Записник о раду са предлогом одлуке о додели средстава број: 104-401-2216/2019-
01-1 од 23.04.2019. године. С обзиром да је предлог Комисије у складу са Правилником донетим 16.04.2019. 
године, објављеног у Службеном листу, а на основу предлога Комисије, донета је одлука и опредељена су средства 
као у диспозитиву. 

 
 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 др. Вук В. Радојевић с.р. 

 
_ 


