
 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 од 13.10.2017, 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 ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА 
 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 регистрованих пољопривредних газдинстава за садњу јесен 
2017, за купљени садни материјал воћа, у укупном износу од 1,200,820.80 дин., и 
то: 

 Презиме и име воћна врста За уплату-динара 
1 Слободан Жикић трешња 18,036.00 
2 Живорад Сибиновић вишња 100,000.00 
3 Чедомир Мишић лешник 28,992.00 
4 Живка Мирчић лешник 84,000.00 
5 Саша Матијевић дуња и шљива 86,400.00 
6 Наталија Ђокић дуња и шљива 44,800.00 
7 Звонимир Труцић дуња  93,600.00 
8 Братислав Рајчић лешник 87,120.00 
9 Војкан Милијић вишња 69,817.60 

10 Кристина Станојевић дуња  44,880.00 



11 Јовица Јанковић дуња 48,872.80 
12 Љубисав Јовановић трешња 17,783.20 

13 
Вијолинка Богдановић дуња 17,280.00 

14 Лалица Мицић шљива 78,400.00 
15 Небојша Љупковић дуња 19,200.00 
16 Душан Милијић дуња 74,727.20 
17 Драган Вељковић шљива 43,638.40 
18 Драгана Стојановић шљива 87,273.60 

19 Сеферинка 
Димитријевић дуња 120,000.00 

20 Лалча Ристић трешња 36,000.00 
   1,200,820.80 

 
II   НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој 

пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, за  
субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за купљени садни 
материјал воћа за садњу јесен 2017, и то: 

 
Ред. бр. Презиме и име Воћна врста Износ рачуна 

1. Никола Герасков дуња 126,818.00 
2 Тодор Тодоров дуња 144,000.00 

3 Славољуб 
Божиновић вишња  Нема рачуна 

4 Иван Станковић вишња 109,100.00 
 

Образложење 
 

Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града 
Зајечара, 13.10.2017 расписала је  је Конкурс за доделу субвенција за подизање 
вишегодишњих засада воћа за садњу јесен 2017 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 субвенције за воћарство у 2017 год. За садњу јесен 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; 
 3. корисници средстава морају да поседују одговарајући земљишни 
комплекс; 

На расписани Конкурс приспело је 24 пријаве од којих су 4 пријаве 
непотпуне и нису даље разматране. Остале пријаве су даље разматране (20 
пријава) . 

Након прегледа документације, Комисија је утврдила да је 20 кандидатa 
испунило услове за доделу новчаних средства, тако да су ставом I ове Одлуке 
средства додељена: Слободану Жикићу за засад трешње, Живораду Сибиновићу 
за засад вишње, Чедомиру Мишићу за засад леске, Живки Мирчић за засад леске, 
Саши Матијевићу за засад дуње и шљиве, Наталији Ђокић за засад дуње и 
шљиве, Звонимиру Труцићу за засад дуње, Братиславу Рајчићу за засад леске, 
Војкану Милијићу за засад вишње, Кристини Станојевић за засад дуње , Јовици 
Јанковић за засад дуње, Љубисаву Јовановићу за засад трешње, Вијолинки 
Богдановић за засад дуње, Лалици Мицић за засад шљиве, Небојши Љупковић за 
засад дуње, Душану Милијићу за засад дуње Драгану Вељковићу за засад шљиве, 
Драгани Стојановић за засад шљиве, Сеферинки Димитријевић за засад дуње, 
Лалчи Ристић за засад трешње . 

4 кандидата нису испунила услове из критеријума прописаних Конкурсом, и 
то: Никола Герасков из Зајечара због непотпуне документације (недостаје 
рачун,отпремница, декларација); Славољуб Божиновић  из Малог Извора због 
непотпуне документације (недостаје рачун, отпремница, декларација, сертификат); 
Тодор Тодоров из Зајечара због непотпуне документације (Уговор о закупу није 
оверен, обзиром да је предмет уговора закуп непокретности, и чија овера је сходно 
томе обавезна од стране надлежног Јавног бележника) и Иван Станковић због 
непотпуне документације (Уговор о закупу је на 3 године, а услов у конкурсу је на 
минимум 5 година). 

Овим кандидатима нису додељена средства. 
Комисија предлаже да се по 2.Конкурсу за субвенционисање воћарства у 

2017 год додели 1,200,820.80 динара која ће бити распоређена у вредности 80 % 
од износа рачуна без ПДВ-а за посађене саднице а највише 120,000,00 динара. 

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 


