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ДАТУМ: 31.03.2020. године.

На основу члана 10. Правилника о додели средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију
постојећих на територији АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“ број 10/2020) покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси

ОДЛУКУ
о опредељивању средстава по Конкурсу за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију
постојећих на територији АП Војводине за 2020. годину

Констатује се да је у Републици Србији на снази ванредно стање утврђено Одлуком о проглашењу
ванредног стања у РС („Службени гласник РС“, бр. 29 од 15.03.2020. године). Како наведено стање не
подразумева престанак рада у привреди, приватном и јавном секору, а имајући у виду чињеницу да је у
области пољопривреде неопходно предузимати радње у оптималним агротехничким роковима јер се на тај
начин пружа подршка обављању пољопривредне производње у континуитету са крајњим циљемконтинуирано обезбеђивање прехрамбрене сигурности, непоходно је донети Одлуку о опредељивању
средстава по конкурсу за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на
територији АП Војводине за 2020. годину објављеном у дневном листу „Дневник“ дана 07.02.2020. године,
„Службеном листу АПВ“, број 10/2020 и сајту Покрајинског секретаријата.
Сходно резултатима конкурса додељују се бесповратна финансијска средства за подизање нових
рибњака и реконструкцију постојећих.






По објављеном Конкурсу пристигло је укупно 11 пријава.
Од укупног броја пристиглих пријава, 5 пријава испуњава све услове предвиђене правилником и
конкурсом и оне су приказане су у Прилогу 1.
Подносиоци пријава којима су пријаве одбијене/одбачене, њих 5, и разлози одбијања/одбацивања
приказани су у Прилогу број 2;
Подносиоци пријава са којима се покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство
предлаже да закључи уговор о додели бесповратних средстава, њих 4, са предложеним износима,
приказани су прилогу број 3;
Подносиоц пријаве којем је пријава одбијене услед недовољно расположивих средстава, приказан је у
прилогу број 4.

Прилог број 1
Ред. бр.

Подносилац пријаве

Место

1

"Капетански рит" доо Рибарство

Кањижа

Укупна вредност инвестиције
7.142.853,00

Бодови
70

2

"Сомборски рибњак" доо

Апатин

7.126.142,64

60

3

Рибњак "Сутјеска" АД

Сутјеска

4.985.385,00

55

4

"Лучар" доо

Нови Сад

6.853.687,25

50

5

"Рибњаци Мостонга" доо

Бач

7.488.746,98

50

Прилог број 2

Р.бр.

1

2

3

4

5

Подносилац пријаве

"Рибарство" доо

Место

Баранда

Намена

Разлог одбијања пријаве

Реконструкција
рибњака

Пројекат - Језеро Баранда у пријави 25 ха (део фазе 3 )- у пројекту
Репроцентар 23,5 ха, цена 50.326.430,00 дин., док је пријава радова и
предрачун на износ од 8.952.080,00 дин. Пројекат се не слаже са износима
и количинама радова са предрачуном, како по износима, тако и по
количинама радова. Неки део радова су без надзора и доказа вршили сами,
те уколико би доставио доказ да су извршили пре закључења уговора, ни у
том случају, понову су количине ван оквира пројекта. ЈВП Воде Војводине бр. IV-92/00133-20 од 19.03.2020. године, има дуг за одводњавање
12.399.356,87 дин + камата, али је исти под основаном жалбом. Други
допис ЈВП воде Војводине бр. IV-174/2692-20 od 26.03.2020. год. има дуга

"Kodex-Stojačić" doo

Дероње

Подизање нових
рибњака

На основу пројекта за грађевинску дозволу Пројектни биро
"Технохидросфера" доо, Беочин бр. ТД 52/18 , јун 2018. године,
пројектована предрачунска цена износи 24.263.110,20 динара без ПДВа.Корисник је до сада на конкурсима доставио изводе пројекта по фазама
и оправдао следеће износе:2017 год. -10.030.264,00 дин., 2018 год. 10.311.00,00 дин. и 2019 год. -10.194.000,00 дин.што укупно износи
30.535.264,00 дин. На тражену допуну број 104-401-1276/2020-07 од
24.02.2020. године, ради достављања комплетног пројекта који је израдио
пројектни биро "Технохидросфера" доо, Беочин бр. ТД 52/18 , јун 2018.,
достављен је део пројекта са предмером и предрачуном на износ
29.115.732,24 динара, тако да би финансирање нове фазе у износу од
9.136.260,00 динара, значајно првазишло вредност утврђену главним
пројектом.

Никола Костић

Опово

Подизање нових
рибњака

Пријава није дозвољена,подносилац пријаве је физичко лице, површина за
подизање рибњака је 05 ха те је мања мања од 1 ха, нема пројекат.

"Рибобел" доо

Зрењанин

Реконструкција
рибњака

Вредност споственог учешћа 20 %, док је минимално прописано конкурсом
30%. За државно земљиште, нема уговор о закупу и сагласност за радове.
У пројекту који износи 1.033.328,58 дин. ставки није предвиђена као
прихватљиви трошкови правилнику. - транспорт багера и побијање
багремових стубова - нису предвиђени у правилнику.

"Баракуда безбедност"
доо

Сечањ

Реконструкција
рибњака

У преписима листа непокретности нема грађевинских објеката - рибњачких
површина (језера су вероватно нелегална). ЈВП Воде Војводине допис број
IV-174/2690-20 od 25.03.2020. године, има дуг за водне накнаде.

Прилог број 3
Ред.
бр.
1

Подносилац пријаве
"Капетански рит" доо

Место
Кањижа

Секретаријат

%

Сопствено учешће

%

4.235.711,60

70,00

1.815.304,97

30,00

Бодови
70

Рибарство
2

"Сомборски рибњак" доо

Апатин

3

Рибњак "Сутјеска" АД

Сутјеска

4

"Лучар" доо

Кањижа

4.588.299,85

70,00

1.966.414,22

30,00

3.086.183,06

70,00

1.322.649,88

30,00

3.089.805,49

70,00

1.324.202,35

30,00

60
55
50

Прилог број 4

Р.бр.

1

Број предмета

Подносилац пријаве

Адреса

Место

Намена

104-401-4287/2020-07

"Рибњаци Мостонга" доо

Бело поље 1

Бач

Реконструкција рибњака

Разматрајући пријаве, комисија је утврдила да подносиоци пријаве под редним бројем 4. и 5., имају
једнак број бодова, али је предлог комисије, да се уговор закључи са предузећем "Лучар" доо, Нови Сад, јер је
исти поднео пријаву за реконструкцију рибњака површине од 20 ха, са мање тражених средстава 4.797.000,00
динара и нижим пројектом од 6.853.687,25 динара, док је подносилац "Рибњаци Мостонга" доо, Бач, поднео за
пријаву за реконструкцију рибњака површине од 10 ха, тражених 5.000.000,00 динара са пројектом веће
вредностиу износу од 7.488.746,98 динара.

Образложење
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат),
објавио је Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији
АП Војводине у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс) у дневном листу „Дневник“ дана 07.02.2020. године и
„Службеном листу АПВ“ број 10/2020 и донео је Правилник о додели средстава за средстава за подизање нових
рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине у 2020. години и којим је регулисан поступак
спровођења Конкурса и одлучивања по пријавама на конкурс (Службени лист АПВ“ број 10/2020) (у даљем
тексту: Правилник).
Чланом 10. Правилника је прописано да Комисија разматра пријаве поднете на Конкурс и сачињава
предлог Одлуке о додели средстава, а да коначну одлуку доноси Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
Комисија је дана 30.03.2020. године доставила Записник о раду са предлогом одлуке о опредељивању
средстава. С обзиром да је предлог Комисије у складу са Правилником донетим 05.02.2020. године, објављеног у
„Службеном листу АПВ“ број 10/2020 и Конкурсом објављеним у дневном листу „Дневник“ дана 07.02.2020.
године и „Службеном листу АПВ“ број 10/2020 а на основу предлога Комисије, донета је одлука и опредељена су
средства као у диспозитиву.

Покрајински секретар
др Вук В. Радојевић с.р.

