ПРИЈАВА
на конкурс за доделу бесповратних средстава за реконструкцију рибњака и подизање нових рибњака у АП Војводини
за 2021. годину
Пријава на конкурс се подноси за:




1. Подизање нових рибњака
2. Реконструкцију постојећих рибњака
(обележити одговарајуће)
Подаци о подносиоцу захтева:

Подносилац пријаве
Број пољопривредног газдинства
Овлашћена особа (име и презиме) и функција:
Општина:
Место:
Адреса (улица и број):
Поштански број:
Матични број:
ПИБ:
* Број рачуна отворен код управе за трезор :
*Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКБС):
e-mail:
име и презиме:
телефон:
мобил.тел.:

Лице за контакт

Подаци о пројекту:
Назив општине и места на којој се реализује пројекат;
Број стално запослених радника;
** Број нових радних места;
Назив пројекта;
Назив и број објекта (интерни назив)
Укупна површина рибњачког објекта (ха), који је предмет
реконструкције или изградње;
Површина рибњачког објекта (ха), који је предмет реконструкције
или изградње (уколико се реконструише део објекта) ;
Површина изловних канала, изловних јама и доводно – одводних
канала (ха), који су предмет реконструкције;
*** Врста објекта који је предмет реконструкције или изградње;
Катастарска општина парцела на којима се реализује пројекат и број
извода из листа непокретности;
Катастарске парцеле на којој се реализује пројекат (број парцеле);
Начин коришћења и катастарска класа парцела - Подаци о земљишту
на парцелама на којима се реализује пројекат (А – лист);
Подаци о носиоцу права на земљишту - парцелма на којима се
реализује пројекат (Б – лист);
Подаци о згради и носиоцу права на згради (В – лист);
Подаци о теретима и ограничењима на парцелма на којима се
реализује пројекат (Г – лист);
Укупна вредност пројекта (динара) са и без ПДВ-а – цене из Пројекта;
Вредност земљаних радова на реконструкцији или изградњи
рибњачког објекта (динара) са и без ПДВ-а из Пројекта;

Сопствено учешће подносиоца пријаве (динара) без ПДВ-а;
Сопствено учешће подносиоца пријаве (проценат) без ПДВ-а;
Износ средстава, који се тражи од Секретаријата (динара);
Да ли је подносилац пријаве користио средства за ову намену по
претходним конкурсима Секретаријата (заокружити) и на којим
локацијама (уписати место);
Колико пута је подносилац пријаве користио средства за ову намену
по претходним конкурсима Секретаријата (уписати број)
Опис инвестиције, услова, капацитета и очекиваних резултата за
реконструкцију постојећих или подизање нових рибњака.

Да Не

* – Корисници јавних средстава, којима је отворен посебан наменски подрачун, у оквиру КРТ-а (Консолидовани рачун трезора)
уносе број тог рачуна на који ће се и вршити пренос средстава и Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКБС) .
** Број нових радних места код подносиоца пројекта за изградњу нових рибњачких површина.
*** (Младичњак, растилиште, товилиште, зимовник, изловни и/или ободни канал).

ИЗЈАВА 1
Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће:

да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни,

да немам неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и да ћу
овлашћеним лицима Секретаријата омогућити њихову проверу,

да по неком другом основу не користим бесповратна средства за исту намену.
Својим потписом, такође дајем сагласност за коришћење датих података током процеса провере, плаћања и трајања утврђених
обавеза.
Датум: ______________

М.П.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица у правном лицу

ИЗЈАВА 2
1.

2.

Ја, доле потписани, сагласан/на сам да лично прикупљам све податке о којима се води службена евиденција, а који су
неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство на Конкурсу за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП
Војводине за 2021. годину.
Ја, доле потписани, нисам сагласан/на сам да лично прикупљам све податке о којима се води службена евиденција, а који су
неопходни за одлучивање у процесу апликације код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство на Конкурсу за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП
Војводине за 2021. годину.

Заокружити један од понуђених одговора.
Овом изјавом, потврђујем и да сам упознат са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016), члан 103. по
којима је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Датум: ______________

М.П.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица у правном лицу

