На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015.
годину („Службени лист АП Војводине”, број: 53/14 и 54/14 – испр.) и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2015. години
(„Службени лист АП Војводине”, бр. 54/14), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство Нови Сад расписује
КОНКУРС
за доделу средстава за привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за
пољопривредну производњу – реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака на територији АП
Војводине
1. Циљеви конкурса:
Унапређивање начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта на територији АП
Војводине.
2. Укупна висина прописаних средстава и намена коришћења средстава:
Предмет конкурса је додела бесповратних средства за реконструкцију рибњака и подизање нових
рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха на територији АП Војводине, у висини до 80%
од укупне вредности земљаних радова на рибњачким објектима, а највише до 20.000.000,00 динара укупне
пројектоване вредности земљаних радова, без ПДВ‐а. Под објектима, у смислу овог конкурса,
подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе (растилишта, младичњаци, товилишта,
зимовници, изловни и ободни канали).
Укупан износ прописаних средстава који се додељује до 60.000.000,00 динара.
2.1 Висина средстава који се додељује по кориснику:
Средства за подршку инвестиција по конкурсу који се расписује за реализацију активности, утврђују
се у износу до 80% цене земљаних радова, умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност.
Износ средстава за подршку реконструкције рибњака не може бити већи од 500.000,00 динара по
хектару, осим за изловне канале, изловне јаме и доводно‐одводне канале, за које износ за подршку може
бити већи до 800.000,00 динара.
Износ средстава за подршку подизању нових рибњака не може бити већи од 800.000,00 динара по
хектару, укључујући изловне канале, изловне јаме и доводно‐одводне канале.

3. Корисници средстава:
Право да конкуришу имају:
‐ привредна друштва – регистрована за обављање делатности слатководне аквакултуре.
Привредна друштва која конкуришу морају имати седиште на територији Аутономне покрајине
Војводине и објекат који се реконструише или подиже мора бити на територији Аутономне покрајине
Војводине.
4. Услови за учешће на конкурсу и потребна документација:

4.1. Потребна документација за реконструкцију рибњака
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре;
4. доказ о измиреним водним накнадама;
5. фотокопија важеће водне дозволе;
6. фотокопија решења – сагласности да је објекат изграђен у складу с ветеринарско‐санитарним
условима – регистрација објекта;
7. извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву и ограничењима за све
катастарске парцеле под рибњачким површинама које су предмет пријаве (не старији од 30 дана), облик
својине – приватна и обим удела 1/1 или оверена копија уговора о вишегодишњем закупу рибњачких
површина (најмање 10 година), извод из листа непокретности или земљишних књига који може гласити
на државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног органа) или приватну својину са обимом
удела приватне својине 1/1, при чему уговор мора да важи још најмање пет година;
8. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за
исту намену;
9. инвестиционо‐техничку документацију с предмером и предрачуном, коју је израдио одговорни
пројектант;
10. предрачун извођача радова;
11. уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2014.
годину.
Комисија задржава право да, поред наведених докумената, затражи и друга документа.

4.2. Потребна документација за подизање нових рибњака
1. читко попуњен oбразац пријаве на конкурс с потписом одговорног лица и оверен печатом;
2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
3. фотокопија извода из регистра Агенције за привредне регистре;
4. извод из листа непокретности или земљишних књига с подацима о власништву и ограничењима за све
катастарске парцеле под необрадивим пољопривредним земљиштем које су предмет пријаве (не старији
од 30 дана), облик својине – приватна и обим удела 1/1 или оверена копија уговора о вишегодишњем
закупу необрадивог пољопривредног земљишта (најмање 10 година), извод из листа непокретности или
земљишних књига који може гласити на државну својину (уз обавезну сагласност надлежног државног
органа) или приватну својину са обимом удела приватне својине 1/1, при чему уговор мора да важи још
најмање пет година;
5. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за
исту намену;
6. 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);
7. инвестиционо‐техничка документација с предмером и предрачуном, коју је израдио одговорни
пројектант;
8. решење о одобрењу за градњу – грађевинска дозвола и уговор са одговорним извођачем радова (за
рибњачке објекте чија је изградња у току);
9. предрачун извођача радова;
10. уверење пореске управе о измиреним свим пореским обавезама и другим јавним дажбинама за 2014.
годину.
Комисија задржава право да, поред наведених документа, затражи и друга документа.
Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом
овлашћеног лица, неће се разматрати.
Конкурсна документација се не враћа.

5. Прихватљиви и неприхватљиви трошкови
Прихватљиви трошкови по овом конкурсу јесу трошкови земљаних радовa на реконструкцији рибњака и
подизању нових рибњака који су предмет овог конкурса, исказани без ПДВ‐а. У табели дат је приказ радова
који су предмет овог конкурса.
Врста радова
Чишћење терена
Израда насипа
Корекција круне постојећег насипа
Израда преградног насипа
Ископ материјала, разастирање и насипање
Изградња ободног канала
Машински ископ земље из најближег позајмишта
Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта
Уградња донесене земље у оштећена места на насипу
Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно‐
одводног канала
Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију
Разастирање ископаног материјала
Шкарпирање косина канала и насипа
Набијање насипа вибројежом
У неприхватљиве трошкове по овом конкурсу спадају:
1) порези, укључујући и порез на додату вредност;
2) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слични трошкови или накнаде;
3) трошкови бруто зарада запослених и сопственог материјала;
4) трошкови пројектовања рибњачких објеката, пројектовања изградње водоводне, канализационе,
телефонске, гасне и електричне мреже и трошкови прикључења на њих, трошкови пројектовања и
изградње путева и пратећих објеката, магацина, складишта, канцеларија, упусно–испусних грађевина;
5) трошкови геодетских снимања и обележавања ;
6) трошкови набавке пумпи, аератора, ограда и све друге опреме, алата и механизације која се користи у
рибарству;
7) накнадни и непредвиђени трошкови радова.

6. Поступак доношења одлуке о додели средстава:

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комисија коју образује покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
У поступку разматрања захтева, комисија проверава документацију, утврђује испуњеност услова и
процењује захтеве.
Одлука се доноси на основу критеријума утврђених Правилником о додели бесповратних средстава за
унапређење коришћења пољопривредног земљишта кроз реконструкцију рибњака и подизање нових
рибњака на територији АП Војводине.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство.

6.1. Време закључења уговора:
Права и обавезе између Секретаријата и корисника средстава регулисаће се уговором, у року од 30
дана од дана закључења конкурса.
6.2. Услови коришћења средстава:
Корисник коме је по основу Конкурса додељен износ виши од 50% укупне вредности инвестиције,
дужан је да за набавку добара, услуга и радова спроведе поступак јавне набавке у складу са Законом о
јавним набавкама и да достави документацију Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
Корисник средстава обавезан је да пријави почетак радова, најмање 15 дана пре почетка радова, ради
утврђивања нултог стања.
Рок за завршетак инвестиције (реконструкција рибњака или подизања нових рибњака) је до 15.09.2016.
године.
Средства се исплаћују након извршених радова који су предмет овог конкурса при чему је потребно
доставити:
1. наративни (кратак, писани) извештај о извршеном послу;
2. оригинал или фотокопију рачуна;
3. оригинал или фотокопију извода банке о плаћању рачуна;
4. решење о именовању надзорног органа с копијом лиценце;
5. решење о именовању одговорног извођача радова с копијом лиценце;
6. оригинал или копију привремене и коначне ситуације, коју су оверили одговорни извођач радова,
надзорни орган и инвеститор;
7. оригинал или копију грађевинског дневника, који су оверили извођач радова, надзорни
орган и инвеститор;
8. оригинал или копију обрачунског листа грађевинске књиге, који су оверили одговорни извођач
радова, надзорни орган и инвеститор;
9. извештај изведених радова снимљен GPS уређајем с четири фотографије (GPS уређајем
снимаће лице које именује давалац средстава).
7. Рок и начин подношење пријаве
Пријаве на конкурс са осталом потребном документацијом подносе се закључно са 15.09.2015.
године.
Текст конкурса, пријава и образац могу се преузети у Покрајинском секретаријату за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, I спрат, соба 42а) или са сајта
Секретаријата (www.psp.vojvodina.gov.rs).
Пријаве се морају доставити у затвореној коверти и то: поштом на адресу Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или лично на
писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине
(радним даном до 14 часова).
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „Конкурс – Реконструкција рибњака и подизање нових
рибњака – не отварати”, а на полеђини коверте – назив и адресу подносиоца пријаве. Додатне
информације могу се добити путем телефона 021/487‐4407.

