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. Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије
града Зајечара за 2019. годину („Сл.лист града Зајечара“, бр.7/2019) и
критеријумима из јавног огласа од 01.04.2019. године Комисија за подстицање
развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 16.08.2019.године,
донела је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЧЕЛАРСТВО ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2019. ГОДИНИ
I ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој пољопривреде
града Зајечара (у даљем тексту:Фонд) за 2019. годину, за субвенционисање
регистрованих пољопривредних газдинстава за развој пчеларства 2019. године у
укупном износу од 1.000.000,00 динара. Средства се одобравају за прихватљиве
инвестиције (за купљену опрему за пчеларство и пчелиња друштва) из конкурса
регистрованим пољопривредним газдинствима - Табела 1.
Табела 1.Списак РПГ којима су одобрена средства за прихватљиве инвестиције.
Редни
број

број
бодова

Име и презиме

Пребивалиште

1

Јасмина
Аврамовић

Брусник

715514000684

40,581.00

13

2

Мирослав
Стаменковић

Горња Бела Река

715611000588

36,000.00

13

3

Јованка Ристић

Заграђе

715662000178

36,402.00

13

4

Вујица
Стојадиновић

Трнавац бб

715913000750

40,000.00

13

5

Оливер
Стонојевић

Омладинска 74

715689017160

80,000.00

10

6

Мирко Јовић

715689017799

72,500.00

10

7

Марко
Ђурђевац

715689017195

78,940.00

10

Боривоја
Цоловића 17,
Зајечар
Зајечар,
Неготинска бр. 3

Број РПГ

Одобрена
средства за
прихватљиве
инвестиције

8

Степа Манић

Зајечар,
Краљевачка 19

715689006274

27,966.00

8

9

Драган
Ђорђевић

Зајечар,
Сићевачка 20

715689010700

35,700.00

8

10

Дијана Васић

715689017365

39,000.00

8

715689015796

24,540.00

8

715689016407

26,460.00

8

715689006371

13,500.00

8

715689013610

18,720.00

8

715689016337

40,000.00

8

715689015257

13,685.00

8

715689013386

80,000.00

8

11
12
13
14

Зајечар,
Бокељска 11
Милана
Србин Денчић
Миљковића
48/007 Зајечар
Скопљанска 13
Саша Јовановић
Зајечар
Ивана
Миодраг Митић
Милутиновића 38,
Зајечар
Новица
Николе Пашића
Стевановић
181, Зајечар
Омладинска74,
Зајечар
Зајечар, ул.
Радмиле Моцић
50
Зајечар,
Међумурска 27

15

Рада Ранчић

16

Веља
Богдановић

17

Драгиша Јоцић

18

Саша Матијевић

Зајечар, 7.
септембра 18

715689013211

40,000.00

8

19

Аца Видојковић

Зајечар, Жарка
Зрењанина 5

715689015974

25,200.00

8

20

Томислав Динић

Зајечар, Милоша
Обилића 16

715689008781

36,000.00

8

21

Живојин
Васиљевић

Зајечар, Мирочка
22

715689015907

35,040.00

8

22

Мирослав Ракић

Горња Бела Река

715751000165

8,250.00

5

23

Мирослав
Мишић

Брусник

715514000650

40,000.00

5

24

Драгослав
Станојловић

Метриш

715824000739

36,000.00

5

25

Драган Јовић

Салаш

715883000588

48,726.00

5

26

Весна Пајић

Станоја Гачића
26/2, Зајечар

715689014315

26,790.00

2

Укупно
одобрено

1,000,000.00

II НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој пољопривреде
града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2019. годину, за субвенционисање
регистрованих пољопривредних газдинстава, за за развој пчеларства 2019. године
због недовољно расположивих средстава ( Табела бр.2.).
Табела бр.2. Списак РПГ којима се се не додељују средства због недовољног
броја бодова (недовољно средстава)
Редн
и број

Име и презиме

Пребивалиште

Број РПГ

Прихватљиве
инвестиције

број
бодова

27

Игор Панајотовић

Зајечар,Краљевиц
а Ц3/2/36

715689013890

28,800.00

0

28

Миомир
Симоновић

Ивана
Милутиновића 25,
Зајечар

715689015893

34,500.00

0

29

Дејан Лазаревић

Зајечар, Желез.
кол. 10

715689016415

20,310.00

0

30

Слободан
Витановић

Зајечар,
Сремска 16а

715689015370

39,082.00

0

31

Војислав Костић

Достојевског 15

715689015877

36,070.00

0

Укупно са
недовољним
бројем бодова

158,762.00

III НЕ ДОДЕЉУЈУ СЕ новчана средства Буџетског фонда за развој пољопривреде
града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2019. годину, за субвенционисање
регистрованих пољопривредних газдинстава, за развој пчеларства 2019. године
јер не испуњавају услове прописане конкурсом и циљеве предвиђене Програмом
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Зајечара за 2019. годину мера Табела 3.
Табела бр.3.
Редни
број

Име и презиме

Пребивалиште

32

Божидар
Станковић

Метриш

33

Јован Симоновић

Лубница

34

Јелисавета
Ставрић

Звездан

Број РПГ

Образложење
Повезано
715824000658 лице са
добављачем
Непотпуна
715778000026
документација
Не испуњава
715697001405 циљеве
конкурса

број
бодова
13
13
5

Образложење
Комисија Буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде града
Зајечара, 01.04.2019. године расписала је је Конкурс за доделу подстицајних
средстава за сектор пчеларство на територији гарад Зајечара за 2019. годину из
средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара у 2019.
години, у складу са циљевима и критеријумима садржаним у Програму подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Зајечара
за 2019. годину, I бр.320-4/2019 од 05.03.2019. године. Укупан износ бесповратних
средстава који се додељује по конкурсу за пчеларство износи 1.000.000,00 динара.
Средства за суфинансирање куповине пчелињих друштава и опреме за
пчеларство у 2019 години, предвиђена Програмом Фонда, додељиваће се према
следећим критеријумима конкурса:
1) Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
2) Да је извршио обележавање пчелињих друштава и регистрацију пчелињака са
најмање 5 кошница на катастарској парцели која се налази на територији града
Зајечара;
3) Да се набављена опрема налази на списку прихватљивих инвестиција које
субвенционише Град Зајечар.
На расписани Конкурс приспеле су 34 пријаве од којих су 33 пријаве биле
комплетне и узете су у разматрање. Једна пријава није била комплетна и није
разматрана.
Бодовање кандидата извршено је према критеријумима утврђеним у
Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за град Зајечар за 2019. годину I бр. 320-04/2019 од 05. марта 2019.
год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 7/19) и Правилнику о додели средстава
Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 број: 320-9/2019. који
доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.
На основу броја бодова формирана је ранг листа кандидата.
Укупно пет кандидата није имало довољан број бодова (Табела бр.2.). Овим
кандидатима средства нису додељена јер након бодовања није било довољно
расположивих средстава за све кандидате који испуњавају услове конкурса.
Кандидати Божидар Станковић и Јелисавета Ставрић нису испунили услове
конкурса, док кандидат Јован Симоновић није имао потпуну документацију (табела
бр. 3.).
Кандидат Божидар Станковић у својој пријави доставио је Комисији као
доказ о набавци опреме рачун бр. 02/19 од 20.05.2019 од добављача „Пчелар
плус“ власника Слађана Станковића.

Комисија се ради провере испуњености наведеног услова обратила Одсеку
за матичне послове ГУ Зајечар захтевом 84/41 од 06. августа 2019 године за
добијање података којима овај Oдсек располаже, и то да ли су лица Божидар
Станковић и Слађан Станковић у сродству и ако јесу о којој врсти и степену
сродства се ради. Матична служба је удовољила овом захтеву и то Дописом број
27. од 08. августа 2019 године са прилозима, у коме се наводи да су Божидар
Станковић и Слађан 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 купац и добављач предметне
инвестиције не могу бити повезана лица, и да је утврђено Актом Матичне службе
ГУ Зајечар број од 08. августа 2019. године да су лица Божидар Станковић и
Слађан Станковић у сродству и то крвни сродници у правој линији, конкретно отац
и син, Комисија није прихватила Пријаву кандидата Божидар Станковић из свих
напред наведених разлога. Овом кандидату нису додељена средства.
Кандидат Јаван Симоновић из Лубнице није поднео потпуну документацију.
Уз рачун није приложен доказ о безготовинском плаћању или извод из банке о
преносу средстава. На потписаном обрасцу блок рачуна назначено је да је
плаћање извршено у готовини.
Конкурсом за доделу средстава за пчеларство, тачком 8. предвиђено је да
су подносиоци захтева обавезни да испуне један од два услова као доказ о
извршеном плаћању инвестиције. Како је именовани Комисији доставио само
потписан образац блок рачуна на коме је назначено (плаћено у готовом), а није
доставио Потврду о преносу средстава или Извод оверен од стране банке то је
Комисија сматрала имајући у виду напред наведено да је доставио непотпуну
документацију. Овом кандидату нису додељена средства.
Кандидат Јелисавета Ставрић се у истом конкурсу појављује и као продавац
и као купац пчелињих ројева што није у сагласности са циљевима Програма
подршке за унапређење пчеларства „ За даљи успешан развој пчеларства на
подручју Града Зајечара посебно је важно да се активно ради на повећању броја
пчелара и као и пчелињих заједница по једном пчелару. “(„Сл.лист града Зајечара“,
бр.7/2019).
Комисија је увидом у документацију кандидата Јелисавета Ставрић а
имајући у виду циљеве Програма подршке за унапређење пчеларства на
територији града Зајечара за 2019 год.закључила да се оваквим фраудолозним
понашањем покушало деловање у супротности са самим циљем наведеног
Програма. Наиме не би дошло до повећања пчелињих заједница по једном
пчелару. Имајући у виду напред наведено Комисија је закључила да је дошло до
злоупотребе права те овом кандидату нису додељена средства.

Након прегледа документације, Комисија је утврдила да је 26 кандидата
испунило услове и имало довољан број бодова за доделу новчаних средства, тако
да су ставом I ове Одлуке средства додељена кандидатима из Табеле 1.
Комисија предлаже да се по Конкурсу за субвенционисање пчеларства у
2019. години додели 1.000.000,00 динара која ће бити распоређена у вредности
60% од износа рачуна без ПДВ-а за набављену нову опрему и пчелиња друштва, а
највише 80,000,00 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/03 06-98/2019/I
У Зајечару, 16.08.2019. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА
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