
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),  на седници одржаној 14.12. 2018. године, 

донела је:  

 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ 

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ЗА ЈЕСЕЊУ САДЊУ  ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. 

ГОДИНИ 

 

I  

 Укида се Одлука о додели субвенција за подизање вишегодишњих засада за 

јесењу садњу воћа из средстава буџетског фонда за развој пољопривреде града 

Зајечара у 2018 години бр  IV/02 број: 320-166/2018  од 10.12.2018 године 

 

I I  

 Ову Одлуку објавити на сајту града и огласној табли ГУ Зајечара. 

 

Образложење 

 

 Због техничке грешке  није разматрана Пријава са пратећом документацијом  

кандидата Вијолинке Богдановић лк 003739315, Ужичка 28 из Зајечара. Пријава је 

предата 08.11.2018 по Конкурсу за подстицање развоја воћарства који је био отворен до 

30.11.2018. Пријава је уредно предата и заведена на време али је грешком достављена 

у другу службу те није разматрана на претходној седници Комисије. Како је 

документација потпуна и до грешке није дошло грешком кандидата, Комисија је узела у 

разматрање и ову пријаву.  

 Имајући у виду наведено Комисија је донела Одлуку као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града 
Зајечара, у року од 8 дана од објављивања ове Одлуке. Жалба се предаје услужном 
центру  Градске управе града Зајечара. 
 
                                                                           
 IV/02 број: 320-167/2018             
У Зајечару, 14.12. 2018. године                                                                                                                  
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                                                     ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
                                    мр  Весна Станковић                                                                                                        


