
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 2.1.2. Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије града Зајечара за 2018. годину („Сл.лист града Зајечара“, 

бр.19/2018), Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског 

фонда за развој пољопривреде града зајечара у 2018 години(„Сл.лист града 

Зајечара“, бр.22/2018) у даљем тексту “Правилник“ и јавног огласа од 

04.09.2018, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на 

седници одржаној 10.12.2018. године, донела је:  

 

 О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ЗА 

ЈЕСЕЊУ САДЊУ  ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. ГОДИНИ 

I ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој 

пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту:Фонд) за 2018. годину, за 

субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за садњу јесен  

2018, за купљени садни материјал воћа, у укупном износу од 1,702,945.31 дин., 

и то: 

 Име и презиме воћна врста 
Износ 

подстицаја 
Број бодова 

1 Maja Јовановић јагода 100,000.00 

 
27 

2 Милош Јоковић дуња 100,000.00 27 

3 Сретен Михајловић  вишња 63,636.36 25 

4 Радиша Милојевић орах 52,500.00 25 

5 Миомир Ивановић дуња 84,000.00 25 

6 Ненад Лазаревић лешник 60,900.00 25 

7 Велизар Томић дуња 47,727.27 25 

8 Милутин Здравковић вишња 38,181.82 22 

9 Дејан Стојановић дуња 50,400.00 22 

10 Кристина Станојевић дуња 75,600.00 22 

11 Миодраг Костић јагода 100,000.00 20 

12 Ненад Ницојевић дуња 98,560.00 20 

13 Александар Шесток орах 87,398.28 20 



14 Небојша Петковић дуња 96,981.82 20 

15 Радмила Станујкић дуња 82,663.64 20 

16 Петар Радуловић дуња 78,400.00 20 

17 Бобан Стаменковић орах 40,320.00 20 

18 Цецко Јотовић орах 36,863.40 20 

19 Дејан Стојадиновић дуња 81,136.37 20 

20 Иван Божиновић лешник 76,363.64 17 

21 Станковић Велимир вишња 63,000.00 15 

22 Бора Кокић воће 42,000.00 15 

23 Саша Симић орах 37,112.72 15 

24 

Слободанка 
Станковић Петровић орах 50,400.00 11 

25 Лалча Ристић орах 58,800.00 10 

 Укупно  1,702,945.31  

 

II НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој 

пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2018. годину, за  

субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за купљени 

садни материјал воћа за садњу јесен 2018, и то: 

 

Ред. 
бр. 

Презиме и име 
воћна 
врста 

Износ рачуна 

1 Иван Станковић вишња 99.000,00 

 

Образложење 
 

Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града 

Зајечара, 04.09.2018 расписала је је Конкурс за доделу субвенција за подизање 

вишегодишњих засада воћа за садњу јесен 2018 из средстава Буџетског фонда 

за развој пољопривреде града Зајечара у 2018. години, у складу са 

критеријумима садржаним у Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зајечара за 2018. 

годину, I бр.320-6/2018 од 03.04.2018. године и Правилником о критеријумима 

расподеле средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара 

IV/02 бр.320-9/2018 од 11.04.2018 године. 

Средства за субвенционисање воћарства, за садњу јесен 2018, 

предвиђена Програмом Фонда, додељиваће се према следећим критеријумима 

конкурса, а у складу са Правилником : 

1. средства се одобравају за реализацију на подручју града Зајечара; 

2.   корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно 

газдинство са активним статусом у 2018 години; 



3.   корисници средстава морају да поседују одговарајући земљишни комплекс 

(на површини од 0,1 ха до 2 ха јагодичастог воћа; односно од 0,3 ха до 5 ха 

другог воћа); 

- Уколико парцела није у власништву потребно је да постоји оверен Уговор о 

закупу парцеле на најмање 5 година од дана подношења захтева и да 

уговарачи нису повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. 

На расписани Конкурс приспело је  26 пријава. Све  пријаве су даље 

разматране (26 пријава). 

Након прегледа документације, Комисија је утврдила да су 25 кандидатa 

испунила услове за доделу новчаних средства, тако да су ставом I ове Одлуке 

средства су додељена: Majи Јовановић из Великог Извора за засад јагода, 

Милошу Јоковићу из Мале Јасикове за засад дуња, Сретену Михајловићу из 

Грљана за  засад вишње, Радиши Милојевић из Грљана за засад ораха, 

Миомиру Ивановићу из Селачке за засад дуња, Ненаду Лазаревићу из 

Гамзиграда за засад лешника, Велизору Томићу из Ласова за засад дуња, 

Милутину Здравковићу из Зајечара за засад вишње, Дејану Стојановићу из 

Зајечара за засад дуња, Кристини Станојевић из Зајечара за засад дуња, 

Миодрагу Костићу из Зајечара за засад јагода, Ненаду Ницојевићу из Зајечара 

за засад дуња, Александру Шестоку из Селачке за засад ораха, Небојша 

Петковић из Вражогрнца за засад дуња, Радмили Станујкић  из Зајечара за 

засад дуња, Петру Радуловићу из Малог Јасеновца за засад дуња, Бобану 

Стаменковићу из Зајечара за засад ораха, Цецку Јотовићу из Зајечара за засад 

ораха, Дејану Стојадиновићу  из Зајечара за засад дуња, Ивану Божиновићу из 

Зајечара за засад лешника, Велимиру Станковићу из Вратарнице за засад 

вишње, Бори Кокићу из Зајечара за засад шљиве, Саши Симићу из Зајечара за 

засад ораха, Слободанки Петровић из Зајечара за засад ораха и Лалчи Ристић 

из Зајечара за засад ораха. 

Ставом II средства се не додељују једном кандитату. 

 Кандидат Иван Станковић из Зајечара није испунио услове из 
критеријума прописаних Конкурсом и Правилником. Правилником су у члану 3. 
прописани општи услови за кориснике бесповратних средстава као и 
специфични услови, где је предвиђено да се на јавном позиву-конкурсу за 
воћарство могу јавити лица која између осталих услова испуњавају и то да je 
уколико парцела није у власништву корисника потребно да постоји оверен 
Уговор о закупу на најмање 5 година од дана подношења захтева као и да 
уговарачи нису повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.  
 Кандидат Иван Станковић у својој пријави доставио је Комисији Уговор о 
давању на коришћење без накнаде на парцелама, број листа непокретности 
742 КО Грљан закључен између Велимира Станковића као даваоца на 
коришћење и кандидата Ивана Станковића као примаоца на коришћење. 
Сходно наведеном, а како је прописано чланом 3. тачка 11.  Закона о јавним 
набавкама који дефинише повезана лица: „Повезана лица су супружници, 
ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по 



тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између 
којихје извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу 
закона којим се уређује порез на добит правних лица“.  
 Комисија се ради провере испуњености наведеног услова обратила 
Одсеку за матичне послове ГУ Зајечар захтевом IV/2 бр.320-СЛ/2018 од 05. 
децембра 2018 године за добијање података којима овај Oдсек располаже, и то 
да ли су лица Иван Станковић и Велимир Станковић у сродству и ако јесу о 
којој врсти и степену сродства се ради. Матична служба је удовољила овом 
захтеву и то Дописом IV бр.200-183/2018 од 06.децембра 2018 године са 
прилозима, у коме се наводи да су Иван Станковић и Велимир Станковић у 
сродству у правој линији првог степена, отац и син. 
 Имајући у виду утврђене чињенице и то да је Законом о јавним 
набавкама изричито прописано да су повезана лица између осталих и крвни 
сродници у правој линији, те да је Правилником предвиђено да закупац и 
закуподавац парцеле на којој врши садња предметне инвестиције не могу бити 
повезана лица, и да је утврђено  Актом Матичне службе ГУ Зајечар IV бр.200-
183/2018 од 06. децембра 2018 године  да су лица Иван Станковић и Велимир 
Станковић у сродству и то крвни сродници у правој линији, конкретно отац и 
син, Комисија није прихватила Пријаву кандидата Ивана Станковића из свих 
напред наведених разлога.  

Овом кандидату нису додељена средства. 

Комисија предлаже да се по Конкурсу за субвенционисање воћарства за 

пролећну садњу 2018 год додели 1,702,945.31 динара која ће бити 

распоређена у вредности 70% од износа рачуна без ПДВ-а за посађене 

саднице, а највише 100,000,00 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. 
 
 
 

                                                                            
     IV/02 број: 320-166/2018                
У Зајечару, 10.12.2018. године                                                                                                                  
 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА  
                                                     ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

                                      Весна Станковић                                                                                                          
 




