
 На основу члана 9. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Буџетског фонда 
развој пољопривреде града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.14/2015 и 
34/2017), тачке IV, став 1. подтачка 4. Решења о образовању и именовању 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара III број: 02-
218/2017 од 28.07.2017. године и члана 8. Пословника Комисије од  24.08.2017. 
године, а у складу са циљевима утврђеним у тачки 2.2.2. до 2.2.6. Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје територије града Зајечара за 2017. годину („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.7/2017) и критеријумима из јавног огласа, Комисија за подстицање развоја 
пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној  11.12.2017. године, донела је:  
 

 О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ  ИЗ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. 
ГОДИНИ 

 

 I ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту:Фонд) за 2017. годину, за 
субвенционисање камате на пољопривредне кредите из средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде, у укупном износу од  220,038.75  дин., и то: 

 Презиме и име адреса За уплату-субвенција 
камате (динара) 

1 Ђорђевић Драган Глоговица 8,400.00 

2 Радуловић Радивоје Грљан 9,197.03 

3 Николић Драгиша Велика Јасикова 40,000.00 

4 Труцић Живорад Мала Јасикова 40,000.00 

5 Јоковић Будимир Мала Јасикова 40,000.00 

6 Крстић Витомир Гамзиград 13,432.67 

7 Матејевић Мирко Зајечар, Новице 
Поповића бр. 2 24,500.00 

8 Звонимир Раденковић 
Зајечар, 

Шљиварски пут 
30 

12,809.05 

9 Даниел Христовић Халово 31,700.00 
   220,038.75 

 



 II   НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, за 
субвенционисање камате на пољопривредне кредите и то: 

Редни 
бр. Презиме и име Адреса Износ камате 

1. Којић Љубиша Салаш 14,000.00 
2. Срђан Недељковић Трнавац 43,261.19 

 

Образложење 
 

Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара расписала је Конкурс за субвенционисање камате на пољопривредне 
кредите из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде,града Зајечара у 
2017. години, у складу са критеријумима садржаним у Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зајечара 
за 2017. годину, V бр.320-9/2017 од 23.02.2017. године Средства за 
субвенционисање камате на пољопривредне кредите у 2017, предвиђена 
Програмом Фонда, додељиваће се према следећим критеријумима конкурса: 

 1. средства се одобравају за реализацију на подручју града Зајечара; 
 2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно 
газдинство са активним статусом у 2017 години; 
 

На расписани Конкурс приспело је 11 пријава од којих су све разматране.  

Након прегледа документације, Комисија је утврдила да је 9 кандидата 
испунило услове за доделу новчаних средства, тако да су ставом I ове Одлуке 
средства додељена: Ђорђевић Драгану из Глоговице, Радуловић Радивоју из 
Грљана, Николић Драгиши из Велике Јасикове, Труцић Живораду из Мале 
Јасикове Јоковић Будимиру из Мале Јасикове, Крстић Витомиру из Мале 
Јасикове, Матејевић Мирку из Зајечара, Звонимиру Раденковић из Зајечара, 
Даниелу Христовићу из Халова. 

2 кандидата нису испунила услове из Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 
територије града Зајечара за 2017. годину („Сл.лист града Зајечара“, бр.7/2017) 
који предвиђа да потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну 
пријаву. Како су два кандидата у току 2017 године већ користила средства 
Буџетског фонда за пољопривреду, не испуњавају услове да у истој години 
користе средства по још једном конкурсу. То су: Којић Љубиша из Салаша и Срђан 
Недељковић из Трнавца који су користили средства за субвенционисање 
воћарства у 2017 год. 

Овим кандидатима нису додељена средства. 



Комисија предлаже да се по Конкурсу за субвенционисање камате на 
пољопривредне кредите из средстава Буџетског фонда за развој 
пољопривреде,града Зајечара у 2017. години додели  220,038.75 динара која ће 
бити распоређена у вредности 100 % од износа камате, а највише 40,000,00 
динара по кориснику. 

Права и обавезе корисника субвенција из средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде Града Зајечара регулисаће се Уговором између Фонда и 
учесника конкурса којима се одобрава субвенција. 

Одлуку о преношењу новчаних средстава, додељених овом Одлуком, 
доноси Градоначелник  града Зајечара. 

На основу напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу града 
Зајечара, у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке, преко Градске управе 
града Зајечара. 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА  
                                                             ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
                                                                                      Весна Станковић 


