
   

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 11 

Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша 

("Службени лист Града Ниша" број 90/2013, 98/2015, 138/2017),   Градско веће Града 

Ниша, на седници од 30.03.2018. године, усваја 
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(I+II+III+ IV) УКУПНО:
372 333 119

32.932.000,00 15.820.497,52 10.632.260,73 28.393.343,76 22.009.855,57

I  ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА
126 119 12

1.078.000,00 808.000,00 78.000,00 847.600,00 89.700,00

100.1 РЕГРЕСИ
126 119 12 1.078.000,00 808.000,00 78.000,00 847.600,00 89.700,00

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 126 119 12 808.000,00 78.000,00 2.000,00 847.600,00 89.700,00

II КРЕДИТНА ПОДРШКА
0 0 1

589.245,00 0,00 40.589,73 0,00 447.250,00

100.2 КРЕДИТНА ПОДРШКА
0 0 1 589.245,00 0,00 40.589,73 0,00 447.250,00

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 1 589.245,00 40.589,73 447.250,00

III РУРАЛНИ РАЗВОЈ
233 205 103

29.250.957,00 14.412.867,72 10.336.873,80 26.841.886,96 20.881.509,65

А Подстицаји за унапређење конкурентности

230 202 103 26.358.957,00 13.858.637,32 10.336.873,80 25.977.034,11 20.881.509,65

101
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 124 100 96 22.704.200,00 12.023.099,81 9.682.117,70 23.097.745,84 19.240.886,66

101.1.1.
Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или

сименталског говечета 3 3 1 1.092.000,00 150.000,00 50%-70% 2.070.000,00 300.000,00

101.1.2.

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за

наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање,

за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, итд.) 1 104.242,50 50%-70% 250.182,00

101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и

складиштење концентоване и кабасте сточне хране на

газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 3 3 4 228.206,66 186.104,17 50%-70% 436.400,00 422.250,00

101.1.8.
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у

слободном и везаном систему држања 2 87.195,33 50%-70% 164.710,00

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 2 58.635,00 50%-70% 108.590,00

101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на

газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и

термо – појилице 8 7 1 465.508,32 62.385,00 50%-70% 880.750,00 124.770,00
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1. Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја

Сектор 

МЛЕКО

Сектор     

МЕСО



 

 

 

 

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и

винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и

набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију,

сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала
9 4 9 240.700,00 922.586,55 50%-70% 458.640,00 2.096.038,60

101.3.2.
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW,

риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу 12 11 11 1.020.857,59 837.167,26 50%-70% 2.055.787,50 1.766.001,01

101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску

производњу, производњу садног материјала и повртарску

производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на

отвореном пољу (набавка механизације за воћарско-

винаградарску производњу; набавка прецизних машина за сетву,

машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или

атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка

система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и

пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка

пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање);

19 11 15 793.237,67 798.097,16 50%-70% 1.584.566,00 1.778.551,00

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за

повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и

расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и

полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних

фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система

за вештачко осветљавање, система за

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима

и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике
12 9 13 2.572.327,03 3.214.294,64 50%-80% 5.119.602,59 6.331.030,00

101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа,

садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО

хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за

чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња

центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за

тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку

опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме

за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење,

сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за

дугорочно складиштење производа 3 3 3 1.167.300,00 629.369,67 50%-70% 2.090.322,00 1.331.014,00

101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 2 1 204.600,00 50%-70% 409.200,00

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 13 11 10 461.282,52 428.806,50 50%-70% 1.014.085,00 985.104,00

101.4.6.
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,

штеточина и корова 7 5 8 176.403,26 263.512,17 50%-70% 390.659,09 607.775,20

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 8 8 4 572.771,00 208.316,03 50%-70% 983.118,00 290.700,40

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 25 24 12 3.027.905,76 1.731.405,72 50%-70% 5.604.615,66 2.684.170,45

103
Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и

прехрамбених производа и производа рибарства 4 3 1 2.100.000,00 479.100,00 600.000,00 944.500,00 1.562.400,00

103.3.3.
Набавка нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа,

као и њихових производа 1

103.3.6.
Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и

паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа
1 600.000,00 50%-70% 1.562.400,00

103.3.7.
Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за

производњу вина, ракија и других алкохолних пића 3 3 479.100,00 50%-70% 944.500,00

104 Управљање ризицима 102 99 6 1.554.757,00 1.356.437,51 54.756,10 1.934.788,27 78.222,99

104.3
Oсигурањe  усевa, плодовa, вишегодишњih засадa,расадникa и 

животињa 102 99 6 1.356.437,51 54.756,10 1.934.788,27 78.222,99

Сектор ВОЋЕ, 

ГРОЖЂЕ И 

ПОВРЋЕ 

(укључујући и 

ПЕЧУРКЕ) И 

ЦВЕЋЕ

Сектор 
ПЧЕЛАРСТВО

Сектор      

ВОЋЕ, 

ГРОЖЂЕ И 

ПОВРЋЕ 

(укључујући и 

печурке) И 

МАРКЕТИНГ

Сектор 

ОСТАЛИ 

УСЕВИ  

(житарице, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В
Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење

квалитета живота у руралним подручјима 3 3 0 2.892.000,00 554.230,40 0,00 864.852,85 0,00

301
Инвестиције за унапређење и развој руралне

инфраструктуре и услуга 2 2 0 2.392.000,00 500.000,00 0,00 734.700,00 0,00

301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова 

инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у 

обновљиве изворе енергије 2 2 500.000,00 50%-70% 734.700,00

304

Економске активности у циљу подизања

конкурентности у смислу додавања вредности кроз

прераду као и на увођење и сертификација система

безбедности и квалитета хране, органских производа и

производа са ознаком географског порекла

нагаздинствима 1 1 0 500.000,00 54.230,40 0,00 130.152,85 0,00

304.4. Подршка за увођење система квалитета 1 1 54.230,40 50%-70% 130.152,85

IV Посебни подстицаји

13 9 3

2.013.798,00 599.629,80 176.797,20 0,00 703.856,80 591.395,92

402
Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди

и руралном развоју 13 9 3 2.013.798,00 599.629,80 176.797,20 0,00 25%-100% 703.856,80 591.395,92

402.1
Информативне активности: сајмови, изложбе,

манифестације, студијска путовања 13 9 3 599.629,80 176.797,20 25%-100% 703.856,80 591.395,92



 

2. Извештај о корисницима мера подршке

Редни 

број Име и презиме/назив правног лица Број ПГ/МБ Година 2016 Година 2015 Година .... Година ....

1 Славица Стојановић 729078000124 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              4.000,00      2.000,00 4.600,00

2 Драган Јоцић 729272000045 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00            14.000,00      2.000,00 31.248,00 16.100,00

3 Далибор Маринковић 729272000142 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00              2.000,00      2.000,00 6.000,00 2.300,00

4 Драгољуб Пешић 729272000061 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              6.000,00      2.000,00 6.900,00

5 Ковиљка Радојковић 729418000281 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              2.000,00      2.000,00 2.300,00

6 Мирољуб Ђорђевић 729230000128 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              2.000,00      2.000,00 2.300,00

7 Момчило Милојевић 792039000422 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              8.000,00      2.000,00 9.200,00

8 Горан Цветковић 728985000474 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)            10.000,00      2.000,00 11.500,00

9 Срђан Коцић 792012000111 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)            12.000,00      2.000,00 13.800,00

10 Мирослав Стојановић 729078000167 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)              6.000,00      2.000,00 6.900,00

11 Мирољуб Митић 728918000018 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00              8.000,00      2.000,00 12.000,00 9.200,00

12 Мирољуб Дамњановић 729396000209 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00              4.000,00      2.000,00 4.000,00 4.600,00

13 Ненад Живковић 729027000321 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.324,00

14 Саша Стевановић 729523000393 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

15 Предраг Живковић 729264000961 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

16 Иван Стојановић 729205000179 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 42.000,00 2.000,00 44.600,00

17 Милован Јованчић 729264000317 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.900,00

18 Мирослав Стојковић 729361002582 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.600,00

19 Драгослав Ивановић 729531001026 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.300,00

20 Милош Гоцић 729337000044 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 40.000,00 2.000,00 45.832,00

21 Горан Манасијевић 729116000211 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 34.000,00 2.000,00 36.268,00

22 Братислав Митић 729299000879 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

23 Милан Ивановић 729361003180 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

24 Миодраг Илић 729612000259 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.300,00

25 Љиљана Николић 729116000270 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 2.000,00 20.900,00

26 Данијела Радосављевић 728985000237 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

27 Милан Станојевић 729264001640 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 2.000,00 23.000,00

28 Живорад Миленковић 729051000158 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 12.948,00

29 Милан Нешић 729337000290 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.000,00 2.000,00 27.648,00

30 Драгослав Павловић 728012000095 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.000,00

31 Петар Петковић 729523000350 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.000,00

32 Божидар Ранђеловић 729132000115 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

33 Зоран Младеновић 729213000050 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 12.000,00

34 Милош Ђорђевић 792039001240 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 11.620,00

35 Небојша Јовановић 729574000846 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

36 Радмила Ђокић 729418000427 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.000,00

37 Мирослав Петковић 729523000474 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

38 Босиљка Николић 729582000442 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.300,00

39 Боривоје Васиљковић 729396000098 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 2.000,00 18.600,00

40 Снежана Мирковић 729523000032 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.600,00

41 Љубисав Крстић 729353000126 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

42 Јелица Петковић 729396000241 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

43 Иван Петковић 729523000067 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.000,00

44 Драгица Динић 729523000245 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

45 Сузана Стојановић 729523000202 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.600,00

46 Славиша Динић 729523000415 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

47 Станислав Костић 729159000299 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

48 Славољуб Тодоровић 729469000092 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.000,00

49 Зоран Гавриловић 729582000159 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

50 Сузана Стајић 729639000381 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

51 Дејан Стојановић 727962000760 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 12.000,00

52 Душан Цветановић 729574000170 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.300,00

53 Јован Богдановић 729396000063 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

54 Мирослава Ђокић 729272000100 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

55 Здравко Петровић 728969000309 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.324,00

56 Стојне Стојановић 729388000149 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

57 Микица Петровић 728969000082 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.648,00

58 Братислав Митровић 729337000303 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.300,00

59 Добривоје Маринковић 729272000037 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.000,00

60 Зоран Тонић 729264000627 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.300,00

61 Мирослав Маринковић 729604000083 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.300,00

62 Лидија Маринковић 729531000151 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.648,00

63 Славољуб Тонић 729264000430 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

64 Витомир Костић 729159000302 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.300,00

65 Марија Милошевић 729361012634 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.300,00

66 Радмила Ђорђевић 729264001461 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.648,00

67 Зоран Тасић 792039000961 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

68 Груја Видојковић 729299000771 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.000,00

69 Верица Јовановић 729442000210 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

70 Јовица Цветковић 727962000051 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

71 Вукашин Спасић 728012000192 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

72 Горан Станковић 728969000031 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

73 Вукашин Николић 729469000416 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 10.300,00

74 Слободан Благојевић 729027000526 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.648,00

75 Србислав Јовановић 729361001276 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 12.900,00

76 Слободанка Николић 729574000919 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.324,00

77 Предраг Коцић 729396000039 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

78 Зоран Станковић 729191000274 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.300,00

79 Мирољуб Милојковић 727962000493 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

80 Иван Ђокић 729418000273 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.300,00

81 Драгиша Миленковић 728012000206 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 12.000,00

82 Озрен Тонић 729264001810 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.324,00

83 Живко Младеновић 729361007800 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

84 Озренка Милојевић 792039000457 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.300,00

85 Бранислав Јовић 729531000194 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.300,00

86 Драгослав Миленковић 728012000133 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

87 Драгица Станковић 729540000401 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

88 Солунка Крстић 728969000325 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.300,00

89 Радомир Милосављевић 729604000016 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 2.000,00 14.000,00

90 Бојан Богдановић 729264002271 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00
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91 Петар Цекић 729299000623 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

92 Предраг Јовановић 729582000140 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

93 Ђорђе Милић 729604000067 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.324,00

94 Славиша Стојановић 729299000208 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

95 Виолета Аризанов 729116000084 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.300,00

96 Груја Игњатовић 729272000126 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

97 Зоран Стојковић 729639000624 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.300,00

98 Драган Ђокић 729418000028 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 2.000,00 8.000,00

99 Драгослава Стојановић 728985000105 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100 Зоран Митровић 728942000022 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.000,00 2.000,00 24.700,00

101 Зоран Младеновић 729540000045 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.000,00

102 Милан Ђорђевић 729574000226 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 2.000,00 6.000,00

103 Слободан Петровић  729159000337 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 2.000,00 11.200,00

104 Мирољуб Михајловић 729531000186 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 2.000,00 13.200,00

105 Зоран Тодоровић 729531000470 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.000,00 4.600,00

106 Драган Перић 729361019515 100.1. Регреси 100.1.1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00 2.324,00

107 Руменка Младеновић 72948500182 100.2. Кредитна подршка 100.2.1. Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 40.589,73 80% 447.250,00

108 Горан Стојичић 729264002093 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета 150.000,00 50% 300.000,00

109 Љиљана Николић 729116000270 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета 312.000,00 70% 520.000,00

110 Горан Манасијевић 729116000211 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета 450.000,00 60% 1.000.000,00

111 Милан Станојевић 729264001640 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета 330.000,00 60% 550.000,00

112 Мирослав Стојановић 729078000167 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.2.

Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за  наведене објекте (опрема 

за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња, 

итд.) 104.242,50 50% 250.182,00

113 Мирољуб Митић 728918000018 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 50.979,17 50% 122.350,00

114 Озренка Милојевић 792039000457 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 61.000,00 60% 122.000,00

115 Јовица Матејевић 729213000298 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 49.958,33 50% 119.900,00

116 Слободан Благојевић 729027000526 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 24.166,67 50% 58.000,00

117 Милан Станојевић 729264001640 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 60.000,00 60% 120.000,00

118 Србољуб Стевановић 729523000040 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 49.166,66 50% 118.000,00

119 Милош Ђорђевић 792039001240 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење 

концентроване и кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.) 119.040,00 60% 198.400,00

120 Момчило Милојевић 792039000422 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном 

систему држања 26.433,33 50% 63.440,00

121 Горан Цветковић 728985000474 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.8.

Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном 

систему држања 60.762,00 60% 101.270,00

122 Андрија Живадиновић 729116000181 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 32.595,00 60% 65.190,00

123 Мирослав Петковић 729523000474 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 26.040,00 60% 43.400,00

124 Милош Митић 729540000070 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 62.385,00 60% 124.770,00

125 Ненад Живковић 729027000321 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 24.166,66 50% 58.000,00

126 Миодраг Живковић 729027000100 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 51.666,66 50% 124.000,00

127 Звонко Живановић 729582000523 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 46.875,00 50% 93.750,00

128 Славољуб Јовановић 729337000184 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 62.000,00 50% 124.000,00

129 Милош Ђокић 729329000200 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 100.440,00 60% 167.400,00

130 Милан Тасић 729469000394 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 141.360,00 60% 235.600,00

131 Вујадин Динић 729213000042 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.2.4.

Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и 

кабасте сточне хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 

термо – појилице 39.000,00 50% 78.000,00

132 Зоран Костић 792047002358 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 39.000,00 50% 85.800,00

133 Зоран Ђорђевић 729191000223 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 129.332,50 50% 271.998,00

134 Адам Ђокић 729418000141 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 53.300,00 50% 106.600,00

135 Љубиша Тонић 729264001720 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 21.363,64 50% 47.000,00

136 Зоран Младеновић 729540000045 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 59.250,00 50% 142.200,00

137 Бранислав Динић 729051000212 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 122.022,41 50% 272.900,60



 

 

 

138 Миомир Војиновић 729361013312 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 366.200,00 50% 878.880,00

139 Драгиша Стојановић 792012001746 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 106.818,00 50% 235.000,00

140 Божидар Видојковић 729299000828 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 25.300,00 50% 55.660,00

141 Славољуб Антић 729361008025 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 72.000,00 50% 144.000,00

142 Светислав Стефановић 792055002787 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 21.100,00 50% 50.640,00

143 Далибор Стојановић 729060000629 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 93.600,00 60% 156.000,00

144 Славиша Милојевић 729086000413 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 

наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање 

противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску 

селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала 54.000,00 50% 108.000,00

145 Здравко Крстић 728969000317 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 16.249,58 50% 38.999,00

146 Љубиша Ранђеловић 792012001703 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 82.850,00 50% 198.840,00

147 Радица Цветковић 728969000090 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 132.840,00 60% 221.400,00

148 Љубиша Тонић 729264001720 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 53.425,00 50% 128.220,00

149 Лидија Маринковић 729531000151 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 22.251,00 60% 44.502,00

150 Валентин Николић 792047001491 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 57.083,33 50% 137.000,00

151 Властимир Раденковић 729175000150 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 129.166,67 50% 310.000,01

152 Смиљка Стојановић 729086000308 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 70.380,00 60% 140.760,00

153 Миомир Војиновић 729361013312 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 68.741,67 50% 164.980,00

154 Славиша Гоцић 729086000928 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 123.000,00 50% 246.000,00

155 Весна Јовановић 792055000768 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 81.180,00 60% 135.300,00

156 Иван Петковић 729299000054 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 37.437,00 50% 89.850,00

157 Тања Миленковић 728012000303 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 177.916,66 70% 305.000,00

158 Јадранка Јовановић 792012002025 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 152.500,00 60% 305.000,00

159 Смиља Коцић 728993000046 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 80.000,00 60% 160.000,00

160 Мирољуб Николић 729051000034 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 64.040,60 50% 153.697,50

161 Златица Спасић 729361013355 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 134.580,00 60% 224.300,00

162 Адам Ђокић 729418000141 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 86.450,00 50% 172.900,00

163 Зоран Младеновић 729540000045 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 37.200,00 50% 89.280,00

164 Надица Здравковић 729086001584 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 26.250,00 70% 45.000,00

165 Далибор Стојановић 729060000629 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 70.000,00 60% 140.000,00

166 Драгослав Вукић 729175000192 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW, риголера, подривача и машина за 

резидбу, тарупирање и бербу 154.483,33 50% 370.760,00

167 Зоран Ђорђевић 729191000223 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 65.283,33 50% 156.680,00

168 Срђан Вучковић 729264000562 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 62.666,67 50% 150.400,00



 

169 Милан Тасић 729469000394 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 82.717,50 60% 165.435,00

170 Стојанка Марјановић 727962000310 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 12.301,00 60% 24.602,00

171 Радица Цветковић 728969000090 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 80.100,00 60% 160.200,00

172 Миодраг Филиповић 729361010100 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 63.550,00 50% 152.520,00

173 Дејан Дашић 792047003460 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 35.000,00 50% 70.000,00

174 Здравко Крстић 728969000317 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 34.262,08 50% 82.229,00

175 Владимир Стојановић 728004000227 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 7.833,33 50% 18.800,00

176 Лидија Маринковић 729531000151 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 83.094,00 60% 166.188,00

177 Живојин Жикић 729582000396 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 66.625,00 50% 159.900,00

178 Милан Лилић 792012000022 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 83.827,92 50% 201.187,00



 

179 Владимир Милијић 729086001258 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 26.724,00 60% 44.540,00

180 Бојан Јовановић 729582000078 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 89.583,33 50% 215.000,00

181 Јовица Вучковић 729264001178 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 4.529,00 50% 10.870,00

182 Божица Николић 792055003368 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 42.450,00 60% 70.750,00

183 Тања Миленковић 728012000303 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 103.075,00 70% 176.700,00

184 Братислав Митић 729051000190 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 69.750,00 50% 167.400,00

185 Милун Ђокић 729299000534 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 32.110,00 50% 77.064,00

186 Златица Спасић 729361013355 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 80.500,00 60% 161.000,00

187 Надица Здравковић 729086001584 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 93.916,67 70% 161.000,00

188 Владица Ђорђевић 729159000906 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 34.160,00 60% 68.320,00



 

 

189 Данијел Стојковић 729264000945 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 100.800,00 60% 201.600,00

190 Вукосава Анђелковић 792039000333 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 80.496,00 60% 160.992,00

191 Жарко Станојевић 729361017911 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 69.450,00 50% 166.680,00

192 Смиљка Стојановић 729086000308 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 

наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 

садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 

цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 

производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 

висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 

штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 

расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 

система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 

наводњавање) 86.530,00 60% 173.060,00

193 Миодраг Видовић 792047003818 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 508.914,00 60% 1.021.500,00 

194 Јасмина Илић 729639000268 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 209.720,00 70% 513.600,00

195 Срђан Костић 729639000403 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 267.400,00 60% 382.000,00

196 Зорица Маслаковић 729051000131 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 271.761,00 70% 582.345,00

197 Бранислав Јовановић 729639000691 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 106.695,46 60% 261.295,00

198 Маја Петровић 729469000521 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 403.200,00 80% 604.800,00

199 Саша Николић 729353000380 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 244.000,00 60% 488.000,00

200 Живојин Костић 729639000586 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 225.000,00 60% 450.000,00



 

201 Светислав Икић 729604000059 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 6.487,50 60% 15.570,00

202 Зоран Петровић 729159000132 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 193.266,68 60% 398.220,00

203 Зоран Илић 729639000322 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 338.500,00 60% 677.000,00

204 Гордана Пујовић 729388000319 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 19.350,00 60% 38.700,00

205 Горица Митић 729639000853 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 420.000,00 70% 898.000,00

206 Зорица Маслаковић 729051000131 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 297.505,87 60% 595.011,75

207 Тинка Ранчић 792047004369 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 434.250,00 60% 868.500,00

208 Славица Јовановић 729639000047 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 450.000,00 60% 765.870,00

209 Божица Николић 792055003368 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 407.550,00 60% 688.750,00

210 Зоран Илић 729639000322 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 450.000,00 50% 922.220,00

211 Драгослав Ђорђевић 729116000157 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 51.156,66 50% 122.776,00

212 Петар Момчиловић 729124000489 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 105.007,90 50% 252.019,00

213 Томислав Стевановић 729361003953 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 348.024,60 50% 835.259,04

214 Бојан Јовановић 729264000112 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 

заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 

стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, 

система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за 

наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу 

расада) за пластенике и стакленике 28.832,00 50% 69.196,80



 

215 Саша Николић 729353000380 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 116.558,75 50% 279.741,00

216 Соња Дикић 729531000780 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 261.731,75 60% 448.683,00

217 Александар Ђокић 729361013240 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 251.079,17 50% 602.590,00

218 Милан Илић 729639000497 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 450.000,00 60% 766.522,00

219 Мирјана Стојановић 729639000373 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 450.000,00 60% 789.200,00

220 Радослав Петровић 729051000123 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.3.5.

Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и 

поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно 

складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за 

отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа 

и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за 

припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за 

прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка 

палета за дугорочно складиштење производа 267.300,00 50% 534.600,00

221 Светлана Видојковић 729604000091 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.3. Набавка прикључних машина за жетву и бербу 204.600,00 60% 409.200,00

222 Антонио Живковић 729434000401 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 61.500,00 60% 123.000,00

223 Радосав Ивановић 728012000214 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 10.833,33 50% 26.000,00

224 Солунка Крстић 728969000325 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 14.100,00 60% 28.200,00

225 Дејан Крстић 729361006880 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 29.500,00 60% 59.000,00

226 Зоран Стојковић 0504967970024 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 65.829,83 50% 172.000,00

227 Јовица Цветковић 729396000160 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 66.960,00 50% 160.704,00

228 Славољуб Тонић 729264000430 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 27.083,33 50% 65.000,00

229 Братислав Стевановић 729361002639 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 100.000,00 50% 240.000,00

230 Ратко Перић 729418000079 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 13.000,00 50% 31.200,00

231 Срђан Коцић 792012000111 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 40.000,00 50% 80.000,00

232 Верица Јовановић 729442000210 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 25.500,00 60% 51.000,00

233 Радица Динић 729051000310 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 24.400,00 60% 48.800,00

234 Милан Ивановић 729361003180 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 99.550,00 60% 199.100,00

235 Братислав Митић 729299000879 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 30.625,00 50% 73.500,00

236 Мирослав Стаменковић 72915900345 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 51.666,66 50% 124.000,00

237 Милорад Крстић 729086000146 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 29.208,33 50% 70.100,00

238 Милица Перић 729116000238 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 34.597,50 60% 69.165,00

239 Живорад Миленковић 729051000158 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 48.333,37 50% 116.000,00

240 Антонио Живковић 729434000401 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 48.360,00 60% 96.720,00

241 Зоран Станковић 729191000274 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 47.500,00 50% 114.000,00

242 Мирослав Динић 729345000112 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 21.541,66 50% 51.700,00

243 Братислав Стевановић 729361002639 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 67.710,50 50% 162.505,20

244 Мирољуб Миљковић 729264002018 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 10.416,67 50% 25.000,00

245 Марко Динић 729531000038 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 31.500,00 60% 63.000,00

246 Зоран Стојковић 0504967970024 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 25.416,67 50% 61.000,00



 

247 Слободан Петровић 729230000519 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 28.958,33 50% 69.500,00

248 Божидар Ђорђевић 729264002190 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 26.250,00 50% 63.000,00

249 Љубиша Стевановић 729159000949 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 43.125,00 50% 103.500,00

250 Љубица Костић 729043000039 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 30.135,00 60% 60.270,00

251 Станисав Костић 729159000299 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 31.708,33 50% 76.100,00

252 Радица Динић 729051000310 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 35.030,00 60% 70.060,00

253 Љубиша Крстић 792047003796 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 38.470,80 50% 92.330,00

254 Славомир Радовановић 729043000128 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 24.452,08 50% 58.685,00

255 Никола Динић 729175000257 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.4.6. Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова 46.742,05 60% 93.484,09

256 Радивоје Ђорђевић 729159000507 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава            18.450,00      60% 30.750,00

257 Данијела Стојановић 729191000045 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава            61.992,00      70% 88.560,00

258 Светиславка Ђурић 729361018233 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 29.571,63 70% 48.512,40

259 Мила Милошевић 792012001878 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 98.302,40 70% 122.878,00

260 Радомир Перић 792012001630 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 48.000,00 50% 96.000,00

261 Слободанка Петровић 792012001673 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 144.000,00 60% 240.000,00

262 Даница Ристић 792047004024 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 36.000,00 60% 60.000,00

263 Емилија Виденовић 729094000532 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 103.125,00 60% 171.875,00

264 Милан Вељковић 792055003376 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 55.350,00 60% 92.250,00

265 Драган Стојиљковић 792055003791 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 60.000,00 50% 120.000,00

266 Владислав Мицевић 792047003842 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 39.496,00 50% 78.993,00

267 Наталија Костић 792047004440 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 86.800,00 70% 124.000,00

268 Јадранка Јовановић 729361008220 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство          147.000,00      70% 252.000,00

269 Радивоје Ђорђевић 729159000507 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство            95.202,00      60% 185.484,00 

270 Данијела Стојановић 729191000045 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство          209.088,92      70% 298.698,45 

271 Милан Стојановић 729400000140 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 86.100,00 60% 123.000,00 

272 Живорад Цветановић 728896000223 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 49.996,80 60% 83.328,00

273 Раде Стојановић 729361003651 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство            79.185,00      60% 158.370,00

274 Горан Тошић 728934000361 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство          216.432,00      60% 360.720,00 

275 Бобан Стојановић 729647000034 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 37.080,00 60% 61.800,00

276 Нинослав Ђорђевић 792055003279 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 53.136,00 60% 88.560,00

277 Мила Милошевић 792012001878 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 154.800,00 70% 193.500,00

278 Емилија Виденовић 729094000532 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 574.105,00 70% 820.150,00

279 Иван Стојановић 729019000415 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 29.280,00 60% 58.560,00

280 Слађан Стојановић 729361008980 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 30.719,00 50% 61.438,00

281 Јелена Најденов 792012001975 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 79.248,40 70% 113.212,00

282 Радомир Перић 792012001630 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 99.929,00 50% 199.858,00

283 Слободанка Петровић 792012001673 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 263.252,20 60% 442.287,00

284 Милан Дракулић 792055000733 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 52.275,00 50% 104.550,00

285 Даница Ристић 792047004024 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 170.859,00 60% 284.765,00

286 Емилија Виденовић 729094000532 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 308.250,00 60% 513.750,00

287 Милан Вељковић 792055003376 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 57.900,00 60% 96.500,00

288 Драган Стојиљковић 792055003791 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 80.000,00 50% 160.000,00

289 Ненад Милутиновић 729337000311 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 199.493,33 50% 478.784,00

290 Љубиша Милојевић 729361005875 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 129.850,00 50% 287.640,00

291 Љубиша Марковић 729361018250 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 158.280,00 50% 327.472,00

292 Срђан Станковић 792012002238 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 170.845,00 50% 341.690,00

293 Светиславка Ђурић 729361018233 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 83.100,00 60% 138.500,00

294 Добривоје Стевановић 792039001259 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 60.000,00 50% 120.000,00

295 Михајло Миљковић 792047004415 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 128.400,00 60% 214.000,00

296 Милан Стојановић 792055003635 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 35.340,00 60% 70.680,00



 

297 Владислав Мицевић 792047003842 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 21.180,00 50% 42.360,00

298 Славица Станковић 792012002297 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 122.760,00 60% 204.600,00

299 Александар Игњатовић 792039000031 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 212.640,00 50% 453.280,00

300 Јадранка Јовановић 729361008220 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 109.129,83 60% 218.259,66

301 Наталија Костић 792047004440 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 201.250,00 70% 287.500,00

302 Милан Ђорђевић 729370000589 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 188.760,00 60% 314.600,00

303 Србобран Живковић 729370000899 101

Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава 101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 64.445,00 50% 128.890,00

304 Слободан Костић 729264000805 103

Инвестиције за прераду и маркетинг 

пољопривредних  и рибарских 

производа

103.3.6.

Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као 

и њихових производа 600.000,00 50% 1.562.400,00

305 Слободанка Петровић 792012001673 103

Инвестиције за прераду и маркетинг 

пољопривредних  и рибарских 

производа

103.3.7.

Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића 209.100,00 60% 348.500,00

306 Слободан Костић 72926400805 103

Инвестиције за прераду и маркетинг 

пољопривредних  и рибарских 

производа

103.3.7.

Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића 130.000,00 50% 260.000,00

307 "Дестилерија Мелодија" доо Ниш 792039001321 103

Инвестиције за прераду и маркетинг 

пољопривредних  и рибарских 

производа

103.3.7.

Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других 

алкохолних пића 140.000,00 50% 336.000,00

308 Миомир Војиновић 729361013312 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.428,27 70% 4.897,53

309 Зоран Младеновић 729213000050 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња            21.670,49      70% 30.957,84

310 Ковиљка Радојковић 729418000281 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња              4.818,08      70% 6.882,97

311 Милан Јенаћковић 792055002620 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња              9.054,01      70% 12.934,30

312 Љубица Костић 729043000039 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња            15.182,34      70% 21.689,05

313 Славиша Стојановић 729299000208 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња                 602,91      70% 861,30

314 Слободанка Станковић 729183000040 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.619,73 70% 5.171,04

315 Вуја Крстић 729582000566 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 5.422,20 70% 7.746,00

316 Јелена Најдановић 729167000146 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.743,00 70% 2.490,00

317 Зоран Ђорђевић 729191000223 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.409,63 70% 3.442,33

318 Дејан Живковић 729574000889 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 10.089,80 70% 14.414,00

319 Дејан Дашић 792047003460 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.733,19 70% 3.904,56

320 Зоран Ђорђевић 792012001550 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.861,08 70% 4.087,26

321 Бисерка Цајић 729230000020 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 12.027,16 70% 17.181,65

322 Боривоје Милутиновић 728969000503 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.540,54 70% 2.200,77

323 Светислав Јовановић 729264000163 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.712,50 70% 3.875,00

324 Живота Ристић 729043000209 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 6.924,18 70% 9.891,68

325 Јован Петровић 729205000284 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.260,30 70% 3.229,00

326 Иван Јовановић 729361003163 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 19.684,70 70% 28.121,00

327 Микица Петровић 728969000082 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 7.041,48 70% 10.059,26

328 Миљан Миљковић 729060000467 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 18.047,61 70% 25.782,30

329 Лидија Маринковић 729531000151 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.428,71 70% 2.041,02

330 Милан Станојевић 729264001640 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 24.842,16 70% 35.488,80

331 Љубиша Милошевић 729116000068 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 5.814,39 70% 8.306,27

332 Слабољуб Мирковић 729051000298 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 29.833,99 70% 42.619,99

333 Марјан Блажић 792055001721 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.288,60 70% 4.698,00

334 Зоран Митровић 728942000022 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.788,00 70% 6.840,00

335 Ненад Симоновић 729264000481 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 998,20 70% 1.426,00

336 Боривоје Миловановић 729361006375 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 15.603,70 70% 22.291,00

337 Миодраг Ђорђевић 792055002884 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 23.688,00 70% 33.840,00

338 Живорад Здравковић 727962000710 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.434,08 70% 2.048,68

339 Зоран Николић 729051000204 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 89.059,99 70% 127.228,56

340 Зоран Младеновић 729213000220 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.239,30 70% 3.199,00

341 Александар Гоцић 729175000370 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 20.174,04 70% 25.839,06

342 Братислав Митић 729051000190 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 47.397,58 70% 67.710,84

343 Слободан Крстић 729582000558 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.298,40 70% 4.712,00

344 Предраг Јовановић 729582000140 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.078,30 70% 2.969,00

345 Александар Милојевић 729582000108 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 17.385,90 70% 24.837,00

346 Слободан Костић 729264000805 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.989,60 70% 7.128,00

347 Мирослав Гавриловић 729582000507 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.313,40 70% 6.162,00

348 Љубиша Динић 729582000345 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 14.590,10 70% 20.843,00

349 Драгољуб Митровић 729582000060 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 26.203,80 70% 37.434,00

350 Љиљана Станковић 792039000198 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.677,00 70% 3.824,28

351 Небојша Божиновић 729582000086 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 688,00 70% 984,00

352 Стеван Рашић 729175000290 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 94.074,67 70% 134.392,38

353 Драган Ђокић 729418000028 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 11.453,40 70% 16.362,00

354 Горан Станковић 728969000031 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 21.670,49 70% 30.957,84

355 Мирослав Стаменковић 792047002595 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 35.591,85 70% 50.845,50

356 Славољуб Виденовић 729582000701 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 9.129,40 70% 13.042,00

357 Радослав Петровић 729051000123 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 113.332,57 70% 161.903,67

358 Живорад Радојчић 729051000085 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 38.303,33 70% 54.719,05

359 Новица Крстић 729175000214 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 33.621,09 70% 48.030,13

360 Марина Гавриловић 729582000175 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.570,80 70% 2.244,00

361 Зоран Младеновић 729213000050 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 21.670,49 70% 30.957,84

362 Слободанка Петровић 729124000080 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 7.236,60 70% 10.338,00

363 Аца Костић 728969000384 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 9.769,33 70% 13.956,19

364 Живомир Станковић 728969000350 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.362,22 70% 6.231,74

365 Бојан Јовановић 729582000078 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 29.516,90 70% 42.167,00

366 Србислав Јовановић 729361001276 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 32.505,73 70% 46.436,76

367 Злата Видановић 729361017733 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 34.958,43 70% 49.940,62

368 Милош Павловић 729043000187 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 39.313,19 70% 56.161,70

369 Владица Ристић 729574001079 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 46.003,70 70% 65.719,57

370 Марија Пауновић 792047000061 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.268,60 70% 6.098,00

371 Славољуб Тонић 729264000430 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 21.670,49 70% 30.957,84

372 Драгослав Миленковић 728012000133 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 22.153,82 70% 31.648,32

373 Љубиша Тонић 729264001720 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.936,70 70% 2.766,72

374 Драгиша Стојановић 792012001746 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.050,90 70% 5.787,00

375 Часлав Митровић 729639000128 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 8.769,82 70% 12.528,32
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376 Аца Петковић 729299000801 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.154,66 70% 1.649,52

377 Виолета Аризанов 729116000084 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.454,20 70% 3.506,00

378 Горан Манасијевић 729116000211 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 24.720,70 70% 35.315,28

379 Марин Крстић 729540000541 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.157,06 70% 4.510,08

380 Љубисав Стојановић 729191000320 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 980,00 70% 1.400,00

381 Љубиша Ђорђевић 729205000063 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.461,60 70% 2.088,00

382 Душан Цветковић 792012001657 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.537,73 70% 3.625,33

383 Зоран Јовановић 792039001356 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 15.293,92 70% 21.848,46

384 Мирослав Јанковић 729027000089 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.125,43 70% 1.607,76

385 Горан Цветковић 728985000474 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 21.670,49 70% 30.957,84

386 Дејан Крстић 729361006880 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 19.975,89 70% 28.536,99

387 Ивица Станковић 729264000724 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 38.041,33 70% 54.344,76

388 Зоран Стојковић 729639000624 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.189,74 70% 4.556,77

389 Славиша Стојановић 729299000208 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 602,91 70% 861,30

390 Драган Мишић 792012001312 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 980,00 70% 1.400,00

391 Небојша Јовановић 729574000846 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 7.598,90 70% 10.855,57

392 Живорад Стојановић 729051000026 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.454,29 70% 2.077,56

393 Славиша Динић 729523000415 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.172,00 70% 5.960,00

394 Томислав Стевановић 729361003953 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.712,08 70% 3.874,40

395 Немања Рајковић 729361007215 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.329,43 70% 3.327,75

396 Властимир Цветковић 792047000363 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.328,48 70% 3.326,40

397 Мирољуб Здравковић 729361003910 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.282,73 70% 6.118,18

398 Миодраг Живић 728985000300 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.370,25 70% 1.957,50

399 Јован Јовановић 729264001542 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 5.718,86 70% 8.169,80

400 Љиљaна Николић 729116000270 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 26.398,00 70% 37.711,67

401 Зоран Младеновић 729540000045 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 1.808,73 70% 2.583,90

402 Батица Раденковић 729086000871 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.202,10 70% 6.003,00

403 Миомир Војиновић 729361013312 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.428,28 70% 4.897,54

404 Љиљана Стојадиновић 729299000518 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 2.230,77 70% 3.186,81

405 Братислав Петровић 729051000344 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 18.130,95 70% 25.901,36

406 Дејан Вељковић 792055002698 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 986,58 70% 1.409,40

407 Љубиша Ранђеловић 792012001703 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 3.428,28 70% 4.897,54

408 Весна Јовановић 792055000768 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 4.721,09 70% 6.744,42

409 Здравко Крстић 728969000317 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 14.133,96 70% 20.191,37

410 Драгица Станковић 729540000401 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 12.859,19 70% 18.370,27

411 Милан Тасић 729469000394 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 950,04 70% 1.357,20

412 Мирослав Миленковић 729361003147 104 Управљање ризицима 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 980,00 70% 1.400,00

413 Славица Јовановић 729639000047 301

Инвестиције за унапређење и развој 

руралне инфраструктуре 301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег 

обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 250.000,00 60% 368.900,00

414 Божица Николић 792055003368 301

Инвестиције за унапређење и развој 

руралне инфраструктуре 301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег 

обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 250.000,00 60% 365.800,00

415 Властимир Цветковић 792047000363 304

Економске активности у смислу 

додавања вредности пољопривредним           

        производима као и увођење и 

сертификација система безбедности и           

        квалитета хране, органских 

производа и производа са ознаком            

   географског порекла 304.4 Подршка за увођење система квалитета 54.230,40 50% 130.152,85

416

Планинарско друштво Јелашничка 

клисура - Истраживачка станица 

Јелашница 07354851 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 30.000,00 30% 94.553,00

417

"Друштво за организовање својих 

чланова на активностима поводом 

изградње села Доњи Матејевац", Доњи 

Матејевац 17662988 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 97.172,00 25% 375.000,00

418 Удружење грађана"Руковет" Ниш 20009712 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 49.625,20 40% 121.842,92

419 "Удружење Рома Чегар" Ниш 28010109 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 25.000,00 100% 25.000,00

420

Удружење корисника вода и 

пољопривредних произвођача "Трнава 

воће" Горња Трнава 28143443 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 60.000,00 60% 100.000,00

421 Коњички клуб " Нониус" Горње Међурово 17716476 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 40.000,00 40% 85.000,00

422

Планинарско друштво Јелашничка 

клисура - Истраживачка станица 

Јелашница 07354851 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 10.773,00 35% 30.000,00

423 „Vip Tours & service“ д.о.о.  Ниш 201741309 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 364.504,80 100% 364.504,80

424 Медивест Ниш 20923032 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 28.800,00 100% 28.800,00

425 "Alarm Guard 24" 20890037 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 46.080,00 100% 46.080,00

426 "Дневник" АД, Нови Сад 8049815 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 9.600,00 100% 9.600,00

427

Привредно друштво за издаваштво, 

промет и услуге Форум Медиа д.о.о. 

Београд 20435194 402

Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју 402.1. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 14.872,00 100% 14.872,00

Укупно 15.820.497,52   10.632.260,72      Укупно 28.393.343,76 21.888.012,65 121.842,92



Образложење  
Извештајa о спровођењу мера  

пољопривредне политике и политике руралног развоја 
 Града Ниша за 2017. годину 

 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Одлуке 

о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша ("Службени 

лист Града Ниша" број 90/2013, 98/2015, 138/2017), Градско веће Града Ниша је, по 

прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства (број 320-00-00948/2017-09 од 22.02.2017), на седници од  

17.03.2017. године донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Ниша за 2017.годину, под бројем 363-6/2017-03.  

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја Града Ниша за 2017. годину утврђена је структура мера, односно намена и начин 

коришћења средстава: 

Планиране мере директних плаћања 

Ред. 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру 

 

Исплаћена 

средства 

по 

Програму 

за 2017. 

Исплаћена 

средства 

(пренете 

обавезе) из 

2016. 

Пренете 

обавезе 

за 2018. 

1. РЕГРЕСИ 100.1.     

 

Регрес за репродуктивни 

материјал (вештачко 

осемењавање) 

100.1.1. 1.078.000,00 808.000,00 78.000,00 / 

 УКУПНО   1.078.000,00 808.000,00 78.000,00  

 

Планиране мере кредитне подршке 

Ред. 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру 

 

Исплаћена 

средства 

по 

Програму 

за 2017. 

Исплаћена 

средства 

(пренете 

обавезе) 

из 2016. 

Пренете 

обавезе 

за 2018. 

1. КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2.     

 
Суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите 
100.1.2. 589.245,00 

 

/ 
   40.589,73 46.660,27 

 УКУПНО  589.245,00  40.589,73 46.660,27 



 

Планиране мере политике руралног развоја 

Ред. 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру 

 

Исплаћена 

средства 

по 

Програму 

за 2017. 

Исплаћена 

средства 

(пренете 

обавезе) из 

2016. 

Пренете 

обавезе 

за 2018. 

1. 

Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних 

газдинстава 

101 22.704.200,00 12.023.099,81 9.682.117,69 / 

2. 

Инвестиције за прераду и 

маркетинг пољопривредних  и 

рибарских производа 

103 2.100.000,00 479.100,00 600.000,00 / 

3. Управљање ризицима 104 1.554.757,00 1.356.437,51 54.756,10 / 

4. 

Инвестиције за унапређење и 

развој руралне 

инфраструктуре 

301 2.392.000,00 500.000,00 / 392.000,00 

5. 

Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности 

кроз прераду као и увођење и 

сертификацију система 

квалитета хране, органских 

производа и производа са 

ознаком географског порекла 

на газдинствима 

304 
500.000,00 

 

54.230,40 

 

/ / 

 УКУПНО   29.250.957,00 14.412.867,72 10.336.873,79 392.000,00 

 

Планирани посебни подстицаји 

Ред. 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

меру 

 

 

Исплаћена 

средства 

по 

Програму 

за 2017. 

Исплаћена 

средства 

(пренете 

обавезе) из 

2016. 

Пренете 

обавезе 

за 2018. 

1. 

Подстицаји за промотивне 

активности у 

пољопривреди и руралном 

развоју 

402 2.013.798,00 599.629,80 176.797,20 / 

 УКУПНО  2.013.798,00 599.629,80 176.797,20  



Укупно планирана средства  за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Ниша за 2017. годину износе 32.932.000,00 динара 

Укупно реализована средства су 26.452.758,24 динара. Од тога исплаћена средства по 

Програму за 2017. износе 15.820.497,52 динара, а измирене пренете обавезе из 2016. 

године  износе 10.632.260,72 динара   

Пренете обавезе за 2018.годину износе 438.660,27 динара. 

 

Назив мере: Регреси   

Шифра  мере:  100.1 

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

Регресирањем репродуктивног  материјала (вештачко осемењавање) утиче се на 

поправљање расног састава говеда на територији града у циљу повећања производње и 

квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача. Регрес за репродуктивни  

материјал  износио је  2.000,00 динара по приполодном грлу и захтев за регрес могао је да 

се поднесе за вештачка осемењавања извршена у периоду од  20. августа 2016. године до 

15. октобра 2017. године. Средства је одобравала Комисија за расподелу и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша 

корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева.  У току 

2017. године поднето је укупно 126 захтева, а одобрена су 119 захтева која се односе на 

регрес за  репродуктивни  материјал за 404 грла. 

Укупно планирана средства у 2017. години износила су 1.078.000,00 динара.  

Укупно реализована средства за ову намену  току 2017. године износе 886.000 

динара и обухватају  исплаћене пренете обавезе из 2016. године у износу од 78.000,00 

динара за 12 корисника  и исплаћени су сви одобрени захтеви у току 2017. године у износу 

од 808.000,00 динара. 

 

3.2. Назив мере: Кредитна подршка 

Шифра  мере:  101.2 

101.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите 

представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ 

коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски 

услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и  за инвестиционе 

активности за започињање и унапређење пољопривредне производње. 

У току 2017. године, исплаћена су средства само за једног корисника у износу од 

40.589,73 динара и то по захтеву одобреном у току 2016. године 

Планира се промена начин реализације ове мере како би била лакше доступна и 

функционалнија за регистрована пољопривредна газдинства са територије Града Ниша. 



Назив мере:  Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

Шифра  мере: 101 

Подршка инвестицијама  у физичку имовину пољопривредних газдинстава има за 
циљ стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, побољшање 
продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење 
техничко-технолошке опремљености, одрживо управљање ресурсима и заштите животне 
средине, раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта.  

Мера Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у току 2017. 
године реализована је путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017.  
Конкурс је објављен 27.03.2017. године.Пријем захтева по Конкурсу  за ову меру обустављен 
је закључно са 20.04.2017. године јер је извршена расподела укупно планираних средстава 
од 12.400.000 

Конкурсом су били дефинисани крајњи корисници, општи и специфични критеријуми 
за кориснике, листа инвестиција у оквиру мере,  прихватљиви трошкови, износи подстицаја, 
обавезе корисника подстицајних средстава и потребна документација. 

Износи подстицаја је био 50% у односу на  износ инвестиције без ПДВ-а. Додатних 
10% одобравало се када су носиоци газдинства млади - млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобравало се када су носиоци газдинства жене. 
Максимални  износи подстицаја, у оквиру ове мере, по кориснику био је 450.000,00 динара. 

Коначну одлуку о одобравању подстицајних средстава корисницима  доносила је  
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша. Подстицајна средства за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава одобравала су се по редоследу пријема 
комплетних-прихватљивих  захтева. 

Поднети су захтеви за реализацију 124 инвестиције, а захтеве је поднело 110 
корисника (одређен број корисника конкурисао је за две инвестиције у оквиру мере). Пет 
корисника није испунило услове Конкурса, а четрнаест корисника  је одустало од 
реализације одобрених подстицајних средстава.  У оквиру ове мере  одобрена подстицајна 
средства реализовао је 91 корисник и одобреним средствима обухваћено је 100 
инвестиција.  

Укупан износ подстицаја за реализоване инвестиције износи 12.023.099,81, а укупна 
вредност реализованих инвестиција  је 23.097.745,84 динара.  

У оквиру сектора „Млеко“ подржана је набавка десет стеоних јуница и набавка опреме 
и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентоване и кабасте сточне 
хране на газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.). 

У оквиру сектора „Месо“ подржана је набавка опреме и механизације за припрему, 
руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране. 

У оквиру сектора „Воће, грожђе и поврће“ подржано је подизање три вишегодишња 
засада, успостављање наслона  у два вишегодишња засада, успостављање и опремање 
девет пластеника, опремање три објекта за складиштење воћа, грожђа и поврћа као и, у 
највећем броју, набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање.    

У оквиру сектора „Остали усеви“ подржана је набавка механизације за обраду 
земљишта, заштиту биља и наводњавање. 

У оквиру сектора „Пчеларство“ подржана је набавка нових пчелињих друштава код 
осам корисника и, у највећем броју, набавка кошница и друге опреме за пчеларство. 

У току 2017. године исплаћене су обавезе пренете из 2016. године у износу 
9.682.117,69 динара,  исплаћена су подстицајних средства која су одобрена у 2017. години у 
износу од 12.023.099,81,00 динара. 

 

 



Назив мере: Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних  и рибарских 

производа  

Шифра  мере: 103 

Подстицањем прераде и маркетинга на породичним пољопривредним газдинствима 
доприноси се повећању конкурентности на тржишту и дугорочној одрживости газдинства. 
Мера Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних  и рибарских производа 
реализована је путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017.  
Конкурс је објављен 27.03.2017. године и трајао је до 15.10.2017.године. 

 Износ подстицаја био је 50% у односу на  износ инвестиције без ПДВ-а. Додатних 
10% одобравало се када су носиоци газдинства млади - млађи од 40 година у тренутку 
подношења пријаве и додатних 10% одобравало се када су носиоци газдинства жене. 
Максимални  износи подстицаја, у оквиру ове мере, по кориснику био је 450.000,00 динара. 

У току конкурса приспела су четири  захтева. Један корисник није испуњавао услове 
конкурса, а са три корисника закључени су уговори о реализацији подстицајних средстава. 
Све подржане инвестиције су из сектора " Воће, грожђе, поврће”.  

Укупан износ подстицаја за реализоване инвестиције у оквиру мере  износи 

479.100,00, а укупна вредност реализованих инвестиција  је 944.500,00 динара и исплаћене 

су обавезе пренете из 2016. године у износу  од 600.000,00 динара. 

Назив мере: Управљање ризицима   

Шифра  мере: 104 

Штете на пољопривредним усевима, стоци и другим ресурсима редован су пратилац 

пољопривредне производње. Штете већег обима превазилазе могућност санирања од 

стране произвођача и могу озбиљно да угрозе опстанак газдинства, а тиме и дугорочно 

одрживи развој производње. Ова мера у 2017. години реализована је  подстицањем 

регистрованих пољопривредних произвођача да осигуравају усеве, плодове, вишегодишње 

засаде, расаднике и животиње. 

Подстицање регистрованих пољопривредних произвођача да осигуравају своју 

производњу  спроводи се већ неколико година и показује позитиван ефекат у смислу 

повећања броја корисника и прихватања мере као реалну потребу у односу на микро и 

макро климатске појаве и друге негативне утицаје на пољопривредну производњу.  Износ 

подстицаја за премију осигурања износио  је 70% од висине премије осигурања без 

урачунатог пореза на премију неживотног осигурања за површине односно животиње 

пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и то за 

полисе уплаћене у периоду од 20. августа претходне године до 15.10.2017., дана 

обустављања. Средства је одобравала Комисија за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша корисницима 

који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева у складу са условима 

Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. 

За подстицаје за осигурање поднето је 102 захтева, а одобрено 99 захтева. 

У току 2017. године исплаћене су пренете обавезе на име подстицаја за осигурање из 

2016. године у износу  од 54.756,10 за шест корисника и исплаћени су сви одобрени 

подстицаји за осигурање у 2017. години у износу од 1.356.437,51 динара. 

 

 



Назив мере: Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 

Шифра  мере: 301 

 Формирањем система за наводњавање и применом нових технологија у 

пољопривредној производњи постиже се рационалније и ефикасније коришћење водених 

ресурса и њихово искоришћавање на одржив и функционалан начин, постизање пуног 

биолошког потенцијала пољопривредних култура, повећање приноса, посебно воћарских 

култура, смањивање штетних последица од суше, заштита земљишта и животне средине. 

Мера је току 2017. године реализована је путем Конкурса за избор корисника 

средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину 

број 863/2017-01 од 22.03.2017. Конкурсом су били дефинисани крајњи корисници, општи и 

специфични критеријуми за кориснике, листа инвестиција у оквиру мере,  прихватљиви 

трошкови, износи подстицаја, обавезе корисника подстицајних средстава и потребна 

документација. 

Износ подстицаја је 70% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а максимални 

износ  подстицаја за физичка лица био је 300.000,00 динара, а за удружења 1.500.000,00 

динара.   

У току конкурса поднета су и одобрена два захтева. Захтеви су се односили на 

инвестиције за аутоматизацију процеса наводњавања. У току 2017. године исплаћена су 

одобрена подстицајна средства за наведене две инвестиције у износу од 500.000,00 динара, 

а укупна вредност инвестиција износи 734.700,00 динара. 

 

Назив мере: Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним 

производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком географског порекла 

Шифра  мере 304  

Како би се побољшао квалитет као и сама конкурентност пољопривредних и 

прехрамбених производа, неопходна је имплементација стандарда. Произвођачи и 

прерађивачи који имају неке од захтеваних стандарда биће боље позиционирани на 

тржишту, имаће већу конкурентност и продуктивност, а самим тим и олакшану продају на 

тржишту. 

Мера 304 реализована је путем конкурса који је расписао Градоначелник Града Ниша 

05.04.2016. године. Пријем захтева по Конкурсу обустављен је 19.08.2016.године. Износ 

подстицаја је 50% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ  подстицаја 

за физичка лица је 100.000,00 динара, а за удружења 200.000,00 динара. 

У току конкурса приспео је један захтев, који је и одобрен, а односи се на подршку за 

увођење система квалитета и то Глобал Г.А.П. Одобрена  су и исплаћена средтва у износу 

од 54.230,40 динара. Укупна вредност инвестиције износи 130.152,85 динара.  

 

 

 

 

 



Назив мере: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном 

развоју 

Шифра  мере: 402 

Реализација ове мере обухвата активност везане за стручно оспособљавање, 

активности стицања вештина, показне и информативне активности - сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања. Током 2017. године Комисија за расподелу и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша 

одобрила је  средства  за: 

o Организовану посету 84. међународном пољопривредном сајму у Новом 
Саду за  пољопривредне произвођаче са територије града, а у сарадњи са 
градским општинама - одобрено и исплаћено 364.504,80 динара; 

o Организацију  манифестације „Сајамски дани-Ниш 2017"  - одобрено и 
исплаћено 74.880,00 динара; 

o Претплату на стручни  часопис "Добро Јутро" – плаћена је полугодишња 
претплата за 15 примерака у износу од  9.600,00 динара; 

o Манифестација „Летња еко школе – упознај Србију“ у организацији  
Планинарског друштво  Јелашничка клисура - Истраживачка станица 
Јелашница - средства  у износу од   суботе“ у селу Горње Међурово у 
организацији КК  „Нониус“, Горње Међурово-40.000,00 динара; 

o Манифестацију „Млади ромски таленти Чегар 2017“  у организацији 
„Удружење Рома Чегар“ Каменица- 25.000,00 динара; 

o Манифестацију “ Здрав живот – воће и спорт“  у организацији Удружење 
корисника вода  и пољопривредних произвођача „Трнава воће“ Горња 
Трнава – 60.000,00 динара; 

o Набавка стручне лиературе – 14.872,00 динара. 
 

 Средства реализована за активности одобрене у 2017. години  износе  599.629,80 

динара,  а измирене су и пренете обавезе из 2016. године у износу од 176.797,20 динара.  

 
  Укупно реализована средства у току 2017. године за реализацију Програма мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

територију Града Ниша износе 26.452.758,24 динара. Одобрене, уговорене, а неисплаћене 

обавезе износе 438.660,27 динара и биће исплаћенe у току 2018. године из средстава 

Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој града Ниша као пренете обавезе. 

 

  
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША 

 
 

Број: 10 - 18 – 22 /2018  
У Нишу,  02.03.2018. 

СЕКРЕТАР 
 

 Саша Стоиљковић, дипл. ецц - мастер 

 


