На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2010.годину (''Службени лист АПВ'' број 20/09) и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине
Војводине у 2010.години, („Службени лист АПВ“, број 12/10),
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад
Објављује
КОНКУРС
За доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу
рибњачких површина
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у
даљем тексту: Секретаријат) учествоваће у финансирању реконструкције и
изградње објеката за производњу рибе бесповратним средствима, у укупном
износу до 128.000.000,00 динара.
Под објектима у смислу овог конкурса подразумевају се искључиво
објекати за производњу рибе (растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници и
рибњаци за спортски риболов).
Корисницима средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких
површина се додељују средства из буџета АП Војводине у обиму до 100 %
вредности пројекта.
Право и услови за учешће на конкурсу:
Право да конкуришу имају правна лица са територије АП Војводине, која
су регистрована или испуњавају услове за обављање делатности мрешћења и
узгоја рибе у рибњацима (делатност 05020) или слатководне аквакултуре
(делатност 0322) .
Потребна документација за реконструкцију рибњачких површина:
1. Пријава на конкурс;
2. Оверена копија ПИБ образца;
3. Извод о регистру привредног субјекта (Агенција за привредне
регистре);
4. Оверена копија картона депонованих потписа;
5. Оверена копија Решења – сагласности да је објекат изграђен у
складу са ветеринарско – санитарним условима - регистрација
објекта;
6. Оверену копију водопривредне дозволе и доказ о плаћеним
водопривредним накнадама;
7. Доказ о власништву на парцелама рибњачких површина (извод из
земљишно - књижног улошка или извод из листа непокретности) или
оверена копија уговора о вишегодишњем закупу рибњачких
површина (најмање 10 година);
8. Инвестиционо
техничку
документацију
са
предмером
и
предрачуном, израђеном од стране одговорног пројектанта;
9. Предрачун извођача радова.

Потребна документација за изградњу објеката за производњу рибе:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Пријава на конкурс;
Оверена копија ПИБ образца;
Оверена копија картона депонованих потписа;
Извод о регистру привредног субјекта (Агенција за привредне
регистре);
Доказ о власништву на парцелама необрадивог пољопривредног
земљишта (извод из земљишно-књижног улошка или извод из листа
непокретности) или оверена копија уговора о вишегодишњем закупу
необрадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 година);
Доказ надлежног органа да се на предметном земљишту може
реализовати пројекат изградње рибњачких површина (локацијска
дозвола, доказ да је поднет захтев за издавање грађевинске дозволе
или грађевинска дозвола);
Инвестиционо
техничку
документацију
са
предмером
и
предрачуном, израђеном од стране одговорног пројектанта;
Решење о одобрењу за градњу – грађевинска дозвола и уговор са
одговорним извођачем радова (за рибњачке објекте чија је изградња
у току).

У случају потребе, Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве
затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Критеријуми за оцену пријава су квалитет поднете конкурсне
документације, фаза реализације пројекта и развијеност општине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Права и обавезе између
Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором.
Дознака средстава ће се вршити у складу са приливом средстава у буџет
АП Војводине.
Рок за окончање активности по одабраним пројектима је годину дана од
дана дознаке средстава. У изузетним ситуацијама, на захтев корисника
средстава, рок за завршетак радова може бити продужен.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, I
спрат канцеларија 44 или са сајта Секретаријата www.psp.vojvodina.gov.rs .
Пријава на конкурс са осталом потребном документацијом подноси се закључно
са
14.10.2010.
године,
на
адресу:
Покрајински
секретаријат
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, Нови
Сад, са назнаком ''за конкурс-реконструкција и изградња рибњака''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Додатне информације могу се добити на телефон 021/487-44-18.

ПРИЈАВА
На конкурс за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких
површина у АП Војводини за 2010. годину
Пријава на конкурс се подноси за:

 1. Реконструкцију рибњачких површина
 2. Изградњу рибњачких површина
(обележити одговарајуће)
Подаци о подносиоцу захтева:
Подносилац пријаве
Овлашћена особа (име и презиме),
и функција
Општина:
Место:
Адреса (улица и број):
Поштански број:
Матични број:
ПИБ:
Назив пословне банке:
Број рачуна:

e-mail:
име и презиме:
телефон:
моб. телефон:

Лице за контакт

Подаци о пројекту:
Назив општине и места на којој се
реализује пројекат:
Назив пројекта:
Укупна вредност пројекта (дин.):
*Врста објекта за производњу рибе:
**Вредност радова на изградњи или
реконструкцији производног објекта
(дин.):
Износ срестава, који се тражи од
Секретаријата (дин.)
* (Младичњак, растилиште, товилиште, зимовник или рибњак за спортски риболов)
**(Вредност радова на реконструкцији или изградњи рибњачких објеката, осим
трошкова изградње путева и пратећих објеката, магацина, складишта, канцеларија,
пумпи, аератора, ограда и све друге опреме, алата и механизације која се користи у
рибарству, као и трошкова око пројектовања и изградње водоводне, канализационе,
телефонске, гасне и електричне мреже и торшкова прикључења на истe.
Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у пријави и конкурсној
документацији истинити и веродостојни.
Подносилац пријаве
датум:__________2010. год.

М.П.

________________

