
   

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14 и 103/15), члана 11 Одлуке о 
оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша" број 90/2013, 98/2015),  

Градско веће Града Ниша, на седници од 11.03.2016. године, усваја 

 

 

 

 

Извештај о спровођењу мера  
пољопривредне политике и политике руралног развоја 

Града Ниша за 2015. годину 
 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Аутономна покрајина   
  

Регион Јужнe и Источнe Србијe 

Област Нишавска област 

Град или општина Град Ниш 

 



 

 

(I+II+III) УКУПНО: 513 363 64.570.000,00 22.297.667,86 30.307.997,98

I  ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 254 169 4.300.000,00 2.241.601,95 5.848.542,67

100.1 РЕГРЕСИ 224 140 3.300.000,00 1.484.941,88 401.361,27

100.1.1
Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње 56 11 1.300.000,00 280.952,88 70 401.361,27

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 168 129 2.000.000,00 1.203.989,00 2.000,00

100.2 КРЕДИТНА ПОДРШКА 30 29 1.000.000,00 756.660,07 5.447.181,40

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 30 29 1.000.000,00 756.660,07 5.447.181,40

II РУРАЛНИ РАЗВОЈ 259 194 51.370.000,00 20.056.065,91 24.459.455,31

А
Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за 
унапређење конкурентности и достизање стандарда 
квалитета 259 166 45.700.000,00 17.632.748,25 22.036.137,65

101
Инвестиције у физичка средства пољопривредних 
газдинстава 259 166 45.700.000,00 17.632.748,25 50-80* 22.036.137,65

101.1.1.
Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или
сименталског говечета 20 2 600.000,00 80* 866.600,00

101.1.8.
Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у
слободном и везаном систему држања 2

101.1.9. Набавка преносне опреме за мужу 1
101.1.10. Набавка опреме за хлађење и складиштење млека 1

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 1 145.000,00 50* 348.000,00

Исплаћена 
средства

Проценат 
подстицаја 

по 
кориснику

Укупана вредност 
инвестиције у РСД 
(средства АП/ЈЛС и 

средства 
корисника)

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 

РСД)

Планирана 
средстваСектор Шифра     Мерa подршке                               

Број поднетих 
захтева/ 
пријава

Број  
исплаћених 

захтева/ 
пријава

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

153 152 15.965.544,70 90* 18.539.604,10

101.3.2.
Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 kW,
риголера, подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу 3

101.3.3.

Набака 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);

27 5 478.454,05 50* 1.230.441,51
101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 18 3 233.749,50 50* 561.000,04

101.4.6.
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести,
штеточина и корова 8

101.4.8. Изградња и опремање складишта за чување зрнастих производа

101.4.9. Изградња сушара за индустријско, зачинско и лековито биље

101.4.10.

Инвестиције у изградњу и/или опремање постројења за
обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у
соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе
грејања, котлове за сагоревање биомасе

101.5.1. Набавка нових пчелињих друштава 2
101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 16 3 210.000,00 50* 490.492,00

Сектор 
ПЧЕЛАРСТВО

Сектор 
ОСТАЛИ 
УСЕВИ  

(житарице, 
индустријско, 
ароматично и 
зачинско биље 

и др.)

Сектор ВОЋЕ, 
ГРОЖЂЕ И 
ПОВРЋЕ 

(укључујући и 
ПЕЧУРКЕ) И 

ЦВЕЋЕ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б Подстицаји за одрживи рурални развој 0 0 0,00 0,00 0,00
В Подстицаји за унапређење руралне економије 0 28 5.670.000,00 2.423.317,66 2.423.317,66

305 Трансфер знања и развој саветодавства- Унапређење
обука у области пољопривреде и руралног развоја 0 28 5.670.000,00 2.423.317,66 2.423.317,66

305.1.
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина,
показне активности 4 558.590,00 100 558.590,00

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања 24 1.864.727,66 100 1.864.727,66

Г

Подстицаји за припрему и спровођење локалних
стратегија руралног развоја партнерства за
територијални рурални развој по LEADER принципима
(ВАЖИ САМО ЗА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ) 0 0 0,00 0,00 0,00

III
Врсте мера које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања и у оквиру мера руралног 

развоја ⁽¹⁾
0 0 8.900.000,00 0,00 0,00

404.
Инвестиције за развој и унапређење услова за уређење и
коришћење руралних ресурса - обрадиво пољопривредно
земљиште  8.900.000,00 0,00 0,00

* % без ПДВ-а



 

 

              Листа корисника 

Редни 
број

Име и презиме/назив 
правног лица

Број ПГ/ 
матични број

1 Иван Јовановић 729361003163 100.1 Регреси 100.1.1
Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње 32.120,42 70% 22.484,29

2 Зоран Ђорђевић 792012001550 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

20.054,52 70% 14.038,16

3 Бисерка Цајић 729230000020 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

15.515,55 70% 10.860,88

4 Драган Младеновић 729361012618 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

39.547,56 70% 27.683,29

5 Живорад Радојчић 729051000085 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

41.164,20 70% 28.814,94

6 Мирослав Стаменковић 792047002595 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

17.055,20 70% 11.938,64

7 Братислав Митић 729051000190 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

79.120,80 70% 55.384,56

8 Мирољуб Здравковић 729361003910 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

45.842,00 70% 32.089,40

9 Драгослав Стаменковић 728012000036 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

41.467,13 70% 29.026,99

10 Александар Милојевић 729582000108 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

44.214,00 70% 30.949,80

11 Томислав Јовановић 729051000069 100.1 Регреси 100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње 
засаде,расаднике и животиње

25.259,89 70% 17.681,92

12 Дејан Стојановић 727962000760 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 12.000,00
13 Мирослав Маринковић 729604000083 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
14 Драгица Динић 729523000245 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
15 Драган Ђокић 729418000028 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
16 Иван Ђокић 729418000273 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
17 Радмила Ђокић 729418000427 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 10.000,00
18 Предраг Коцић 729396000039 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
19 Драгиша Миленковић 728012000206 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
20 Славиша Николић 729531000569 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
21 Драгослава Стојановић 728985000105 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
22 Војкан Војиновић 729523000091 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
23 Љубиша Динић 729582000345 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
24 Радомир Милосављевић 729604000016 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
25 Здравко Петровић 728969000309 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
26 Предраг Петковић 729523000113 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
27 Горан Станковић 728969000031 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
28 Добривоје Маринковић 729272000037 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
29 Петар Б. Петковић 729523000350 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
30 Мирољуб Дамњановић 729396000209 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
31 Ковиљка Радојковић 729418000281 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00

2. Извештај о корисницима мера подршке
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32 Зоран Младеновић 729213000050 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 12.000,00
33 Далибор Маринковић 729272000142 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
34 Славиша Стојановић 729299000208 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
35 Дивна Видојковић 729124000179 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
36 Зоран Тонић 729264000627 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
37 Сузана Стајић 729639000381 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
38 Драгица Станковић 729540000401 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
39 Солунка Крстић 728969000325 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
40 Синиша Стефановић 729531000364 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
41 Миодраг Јовановић 728969000147 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
42 Жарко Стевановић 729523000261 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 10.000,00
43 Славица Стојановић 729078000124 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
44 Јовица Цветковић 729396000160 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
45 Братислав Митровић 729337000303 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 12.000,00
46 Милан Нешић 729337000290 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
47 Марија Милошевић 729361012634 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
48 Бранислав Марковић 729540000037 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
49 Андрија Живадиновић 729116000181 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
50 Србољуб Стевановић 729523000040 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
51 Саша Стевановић 729523000939 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
52 Снежана Мирковић 729523000032 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
53 Драган Јоцић 729272000045 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 16.000,00
54 Мирослав Стојковић 729361002582 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
55 Драгољуб Живковић 729566000140 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
56 Јован Петровић 729582000051 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 20.000,00
57 Горан  Манасијевић 729116000211 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 10.000,00
58 Драгослав Живковић 728985000067 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 20.000,00
59 Горан Голубовић 729418000389 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
60 Далибор Тимотијевић 729361003899 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
61 Бранислав Јовић 729531000194 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
62 Вујадин Динић 729213000042 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
63 Мирослав Ђорђевић 729159000248 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
64 Светлана Видојковић 729604000091 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
65 Тихомир Веселиновић 729264000414 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
66 Гојко Павловић 729175000087 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
67 Лидија Маринковић 729531000151 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
68 Здравко Петковић 729523000318 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 12.000,00
69 Ратко Перић 729418000079 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
70 Биљана Динић 729531000372 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
71 Јовица Матејевић 729213000298 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
72 Рајко Војиновић 729523000326 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
73 Горан Цветковић 728985000474 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
74 Новица Ђурић 729523000377 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
75 Груја Игњатовић 729272000126 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
76 Добривоје Ђорђевић 729540000240 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
77 Радомиp Илић 729566000026 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
78 Братислав Ранђеловић 729078000175 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
79 Мирољуб Митић 728918000018 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
80 Новица Јевтић 729531000917 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00



 

 

 

81 Данијела Радосављевић 728985000237 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 20.000,00
82 Славољуб Тонић 729264000430 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 24.000,00
83 Милан Станојевић 729264001640 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 10.000,00
84 Војин Стојановић 729418000290 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
85 Снежана Николић 729540000096 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
86 Светислав Стојановић 729574000609 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
87 Руменка Младеновић 729485000182 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
88 Радослав Тасић 729531000992 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
89 Срђан Коцић 792012000111 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
90 Миодраг Јевтић 729418000125 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
91 Радмила Ђорђевић 729264001461 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
92 Славиша Динић 729523000415 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
93 Славомир Радоњић 729230000616 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
94 Драгослав Ивановић 729531001026 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
95 Слободан Тошић 72892600269 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
96 Зоран Гавриловић 729582000159 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
97 Стојан Миљковић 727962000043 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
98 Славољуб Ристић 729531000984 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
99 Властимир Пауновић 729086000898 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
100 Славиша Стојчић 729574000269 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
101 Ђорђе Милић 729604000067 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
102 Вукашин Спасић 728012000192 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 16.000,00
103 Милан Ивановић 729361003180 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
104 Иван Богосављевић 728969000252 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
105 Иван Стојановић 729205000179 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 34.000,00
106 Драган Перић 729361019515 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
107 Дојчин Димитријевић 729230000594 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
108 Вукашин Миливојевић 729418000176 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
109 Перица Илић 729612000313 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 14.000,00
110 Ивица Стевановић 729523000431 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
111 Драгослав Илић 729264000732 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
112 Слободанка Петровић 729124000080 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
113 Срђан Тодоровић 729159000108 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
114 Томислав Петковић 729345000040 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
115 Слободан Благојевић 729027000526 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
116 Мијодраг Ђорђевић 729230000047 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 18.000,00
117 Живко Младеновић 729361007800 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
118 Стојне Стојановић 729388000149 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
119 Озренка Милојевић 792039000457 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
120 Драгомир Митић 729299000860 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
121 Зоран Младеновић 729213000220 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
122 Петар Цекић 729299000623 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
123 Чедомир Јанковић 728926000234 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
124 Момчило Милојевић 792039000422 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 10.000,00
125 Милош Гоцић 729337000044 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 20.000,00
126 Живорад Миленковић 729051000158 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 12.000,00
127 Вукашин Николић 729469000416 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00
128 Милован Јованчић 729264000317 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 6.000,00
129 Томислав Ђорђевић 728918000034 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
130 Боривоје Васиљковић 729396000098 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 8.000,00



 

 

 

131 Виолета Аризанов 729116000084 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
132 Драгица Динић 729523002289 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
133 Никола Динић 729175000257 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 4.000,00
134 Зоран Митровић 728942000022 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 16.000,00
135 Стојадин Стојановић 729019000369 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 2.000,00
136 Владимир Стојановић 729264000201 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.000,00 74.000,00

137 Ветеринарска станица Ниш / 
2014

07133634 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 195.589,00

138
Ветеринарска станица 
Ветапан Горња Топоница / 
2014

17217844 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 39.380,00

139 Ветринарска станица Гаџин 
Хан / 2014

06624677 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 41.640,00

140 Ветеринарска амбуланта 
"Вет Медика" Ниш / 2014

62254157 100.1 Регреси 100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 69.380,00

141 Родољуб Дамњановић 729353000274 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             319.046,25                          49.860,81      
142 Драган Николић 792012000189 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             499.775,00                          76.356,36      
143 Милан Тасић 729469000394 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             442.500,00                          67.776,81      
144 Ксенија Цекић 714704001338 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             300.150,00                          39.805,85      
145 Милан Лилић 792012000022 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             294.962,85                          38.260,04      
146 Невена Ђорђевић 729639000012 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите               58.870,00                            9.144,09      
147 Југослав Јанковић 712507000027 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             119.887,00                          15.832,63      
148 Србислав Младеновић 727962000035 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             202.168,00                          31.402,12      
149 Војкан Станковић 729159000477 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             152.000,00                          20.073,58      
150 Горан Станковић 728969000031 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             200.806,10                          27.298,16      
151 Јагода Цајић 729043000055 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите               62.950,00                            8.494,71      
152 Горан Стојановић 729264000279 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             123.975,00                          15.589,50      
153 Славољуб Тонић 729264000430 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             100.500,00                          13.299,33      
154 Славиша Стојановић 729299000208 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             151.300,00                          20.416,98      
155 Блаженка Карић 729124000497 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             283.992,20                          38.118,23      
156 Драгољуб Митровић 729582000060 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             100.604,00                          13.289,49      
157 Александар Милојевић 729582000108 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             200.094,00                          26.431,87      
158 Драгослав Божиновић 729582000086 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             131.000,00                          17.311,51      
159 Дејан Крстић 729361006880 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             129.500,00                          17.504,21      
160 Зоран Петровић 729159000132 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             159.812,00                          21.413,24      
161 Сретен Тошић 729434000258 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             120.000,00                          15.919,54      
162 Гордана Пујовић 729388000319 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите               79.905,00                          10.547,25      
163 Бојан Илић 729639000683 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             499.050,00                          69.455,15      
164 Мирослав Николић 729361011905 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             100.500,00                          13.372,82      
165 Милан Ивановић 729361003180 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             247.000,00                          32.360,11      
166 Љубиша Антић 729019000156 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             106.949,00                          14.088,55      
167 Перица Илић 729612000313 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите             131.340,00                          16.471,08      
168 Миодраг Ђорђевић 792055002884 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите               74.125,00                            9.692,25      
169 Милан Ђорђевић 729574000226 100.2 Кредитна подршка 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите               54.420,00                            7.073,80      

170 Јовица Цветковић 729396000160 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета

250.000,00 80% без 
ПДВ-а

200.000,00



 

171 Љиљана Николић 729116000270 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или 
сименталског говечета

616.000,00 80% без 
ПДВ-а

400.000,00

172 Слободанка Петровић 729124000080 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

348.000,00 50% без 
ПДВ-а

145.000,00

173 Владимир Стојановић 728004000227 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

87.395,00 90% без 
ПДВ-а

78.655,50

174 Слободан Спасић 729361013355 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

105.000,00 90% без 
ПДВ-а

70.000,00

175 Драгослав Стаменковић 728012000036 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

196.680,00 90% без 
ПДВ-а

150.680,00

176 Јелена Најдановић 729167000146 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

168.000,00 90% без 
ПДВ-а

151.200,00 

177 Горан Јовановић 729582000710 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

211.200,00 90% без 
ПДВ-а

172.800,00

178 Милан Тасић 729469000394 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

52.000,00 90% без 
ПДВ-а

46.800,00

179 Ковиљка Радојковић 729418000281 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

225.225,00 90% без 
ПДВ-а

135.000,00

180 Жаклина Цветановић 792047000835 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

89.760,00 90% без 
ПДВ-а

60.000,00



 

181 Слободан Костић 729264000805 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

164.560,00 90% без 
ПДВ-а

110.000,00

182 Драгослав Ђорђевић 729116000157 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

89.892,00 90% без 
ПДВ-а

80.902,80

183 Јовица Стојковић 729361000598 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

178.024,00 90% без 
ПДВ-а

141.032,00

184 Миодраг  Живић 728985000300 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

74.800,00 90% без 
ПДВ-а

55.000,00

185 Стојан Ивановић 728012000010 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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 90% без 
ПДВ-а

43.500,00

186 Сретен Тошић 729434000258 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00

187 Негослав Миљковић 729019000377 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

51.150,00 90% без 
ПДВ-а

41.850,00

188 Лидија Маринковић 729531000151 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

78.200,00 90% без 
ПДВ-а

70.380,00

189 Ранка Јевтић 729531001093 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

28.800,00 90% без 
ПДВ-а

25.920,00



 

190 Радослав Коцић 729361010186 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

36.000,00 90% без 
ПДВ-а

32.400,00

191 Новица Јевтић 729531000917 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

408.012,00 90% без 
ПДВ-а

356.622,00 

192 Ратомир Стојановић 727962000450 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

44.400,00 90% без 
ПДВ-а

39.960,00

193 Дејан Ивановић 792047003370 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

84.000,00 90% без 
ПДВ-а

56.000,00

194 Бобан Живковић 729167000154 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

65.824,00 90% без 
ПДВ-а

44.000,00

195 Драгана Младеновић 729531000240 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

63.888,00 90% без 
ПДВ-а

47.800,00

196 Весна Прокић 729566000018 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

42.000,00 90% без 
ПДВ-а

37.800,00

197 Саша Стојановић 729566000336 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

52.250,00 90% без 
ПДВ-а

42.750,00

198 Љубиша Тонић 729264001720 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

143.026,00 90% без 
ПДВ-а

107.900,00



 

199 Живко Перић 729230000039 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

78.000,00 90% без 
ПДВ-а

70.200,00

200 Миодраг Јовановић 792047000045 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

26.378,00 90% без 
ПДВ-а

21.560,00

201 Зоран Ђорђевић 792012001550 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

156.600,00 90% без 
ПДВ-а

129.600,00

202 Мирослав Миленковић 729361003147 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

21.450,00 90% без 
ПДВ-а

18.360,00

203 Новица Живковић 792047003508 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

54.600,00 90% без 
ПДВ-а

42.000,00

204 Дејан Вељковић 792055002698 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

59.400,00 90% без 
ПДВ-а

47.000,00

205 Данијел Станковић 729264000945 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

23.100,00 90% без 
ПДВ-а

18.000,00

206 Љубиша Антић 729019000156 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

166.760,00 90% без 
ПДВ-а

148.038,00

207 Предраг Павловић 729566000050 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

87.395,00 90% без 
ПДВ-а

78.655,50



 

208 Радмила Тасић 729531000437 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

87.400,00 90% без 
ПДВ-а

78.660,00

209 Светислав Стефановић 792055002787 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

110.000,00 90% без 
ПДВ-а

84.800,00

210 Виолета Аризанов 729116000084 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

90.000,00 90% без 
ПДВ-а

36.000,00

211 Љубиша Ранђеловић 792012001703 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

289.200,00 90% без 
ПДВ-а

244.980,00

212 Зоран Ђорђевић 729191000223 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

131.890,00 90% без 
ПДВ-а

107.910,00

213 Љубисав Стојановић 729191000320 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

33.000,00 90% без 
ПДВ-а

25.000,00

214 Јаков Стојановић 728985000083 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

64.900,00 90% без 
ПДВ-а

50.000,00

215 Синиша Стефановић 729531000364 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

22.066,00 90% без 
ПДВ-а

17.000,00

216 Славољуб Денчић 729284001208 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00



 

217 Новица Јовановић 729582000078 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

147.420,00 90% без 
ПДВ-а

119.500,00

218 Момир Стојановић 727962000876 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

42.000,00 90% без 
ПДВ-а

37.800,00

219 Томислав Стојановић 712850000187 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

165.000,00 90% без 
ПДВ-а

100.000,00

220 Иван Дикић 729264002255 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

157.400,00 90% без 
ПДВ-а

138.000,00

221 Бранислав Јовић 729531000194 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

18.400,00 90% без 
ПДВ-а

11.040,00

222 Мирољуб Здравковић 729361003910 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

363.000,00 90% без 
ПДВ-а

297.000,00

223 Зоран Јовић 729086000375 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

23.890,00 90% без 
ПДВ-а

19.620,00

224 Драгослав Божиновић 729582000086 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

80.080,00 90% без 
ПДВ-а

57.600,00

225 Братислав Живановић 729582000493 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

172.040,00 90% без 
ПДВ-а

131.200,00



 

226 Бранко Јовановић 729086000626 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

86.400,00 90% без 
ПДВ-а

77.760,00

227 Слободан Крстић 729582000558 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

105.840,00 90% без 
ПДВ-а

92.400,00

228 Гордана Николић 729175000354 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

386.980,00 90% без 
ПДВ-а

279.700,00

229 Здравко Стојановић 729582000469 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

180.450,00 90% без 
ПДВ-а

144.560,00

230 Мирјана Благојевић 792055002612 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

90.999,00 90% без 
ПДВ-а

70.000,00

231 Мирослав Стаменковић 792047002595 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

254.650,00 90% без 
ПДВ-а

226.257,00

232 Дејан Крстић 729361006880 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

114.400,00 90% без 
ПДВ-а

80.000,00

233 Предраг Јовановић 729582000140 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

232.080,00 90% без 
ПДВ-а

197.392,00

234 Томислав Јовановић 729051000069 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

177.375,00 90% без 
ПДВ-а

144.405,00



 

235 Љубиша Динић 729582000345 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

221.180,00 90% без 
ПДВ-а

182.890,00

236 Слободанка Станковић 729183000040 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

105.675,90 90% без 
ПДВ-а

93.000,00

237 Драгиша Стојановић 792012001746 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

229.400,00 90% без 
ПДВ-а

198.000,00

238 Ђорђе Милојковић 729086000855 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00

239 Томислав Станишић 729051000174 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

66.550,00 90% без 
ПДВ-а

54.450,00

240 Саша Митић 729582000698 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

63.000,00 90% без 
ПДВ-а

50.000,00

241 Властимир Цветковић 792047000363 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

83.930,00 90% без 
ПДВ-а

68.670,00

242 Здравко Крстић 728969000317 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

349.500,00 90% без 
ПДВ-а

265.000,00

243 Душан Николић 729540000452 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

33.660,00 90% без 
ПДВ-а

20.400,00



 

244 Властимир Миловановић 729361000385 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

26.400,00 90% без 
ПДВ-а

21.600,00

245 Марко Костадиновић 729175000478 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

10.472,00 90% без 
ПДВ-а

8.400,00

246 Славко Крстић 729086000790 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

124.500,00 90% без 
ПДВ-а

108.000,00

247 Љубиша Стојановић 729051000220 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

195.008,00 90% без 
ПДВ-а

145.800,00

248 Властимир Тонић 729264002220 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

55.000,00 90% без 
ПДВ-а

45.000,00

249 Марина Гавриловић 729582000175 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

89.760,00 90% без 
ПДВ-а

66.000,00

250 Немања Рајковић 729361007215 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

127.500,00 90% без 
ПДВ-а

108.500,00

251 Славољуб Виденовић 729582000701 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

295.076,00 90% без 
ПДВ-а

285.088,00

252 Вукадин Тасић 729582000477 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

75.600,00 90% без 
ПДВ-а

60.000,00



 

253 Радослав Петровић 729051000123 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

180.290,00 90% без 
ПДВ-а

143.990,00

254 Братислав Митић 729051000190 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

172.887,00 90% без 
ПДВ-а

141.453,00

255 Аца Костић 728969000384 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

240.000,00 90% без 
ПДВ-а

196.344,00

256 Бранислав Динић 729051000212 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

108.000,00 90% без 
ПДВ-а

97.200,00

257 Милан Рашић 729086001223 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

212.960,00 90% без 
ПДВ-а

174.240,00

258 Живорад Стојановић 729051000026 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

111.600,00 90% без 
ПДВ-а

100.440,00

259 Горан Видановић 729175000168 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

124.850,00 90% без 
ПДВ-а

112.365,00

260 Маја Петровић 729086001290 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

56.250,00 90% без 
ПДВ-а

45.000,00

261 Миодраг Здравковић 792039000805 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

316.800,00 90% без 
ПДВ-а

251.200,00



 

262 Батица Раденковић 729086000871 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

232.320,00 90% без 
ПДВ-а

178.080,00

263 Душко Китић 729361001098 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

27.720,00 90% без 
ПДВ-а

21.600,00

264 Тихомир Николић 729086000367 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

99.000,00 90% без 
ПДВ-а

79.400,00

265 Радица Цветковић 728969000090 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

99.000,00 90% без 
ПДВ-а

81.000,00

266 Милан Јенаћковић 792055002620 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

149.820,00 90% без 
ПДВ-а

134.838,00

267 Бата  Милошевић 729086001266 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.000,00 90% без 
ПДВ-а

40.000,00

268 Данијел Стојковић 729264000945 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

197.000,00 90% без 
ПДВ-а

158.000,00

269 Живојин Бојић 729086000111 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

300.000,00 90% без 
ПДВ-а

270.000,00

270 Мирослав Николић 729086000804 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

90.000,00 90% без 
ПДВ-а

81.000,00



 

271 Александар Милојевић 729582000108 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

77.080,00 90% без 
ПДВ-а

40.800,00

272 Сузана Благојевић 729205000233 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

59.950,00 90% без 
ПДВ-а

49.050,00

273 Миодраг Ицић 729299000470 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

170.060,00 90% без 
ПДВ-а

136.400,00

274 Иван Петковић 729299000054 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

100.100,00 90% без 
ПДВ-а

78.000,00

275 Нино Вукић 792055002647 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

61.380,00 90% без 
ПДВ-а

47.000,00

276 Љиљана Стојадиновић 729299000518 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

122.100,00 90% без 
ПДВ-а

94.000,00

277 Славиша Стојановић 729299000208 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

33.000,00 90% без 
ПДВ-а

25.000,00

278 Драган Крстић 729299000810 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

79.200,00 90% без 
ПДВ-а

62.400,00

279 Аца Петковић 729299000801 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.280,00 90% без 
ПДВ-а

46.400,00



 

280 Груја Видојковић 729299000852 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

72.600,00 90% без 
ПДВ-а

55.000,00

281 Милан Милошевић 729574001044 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

46.200,00 90% без 
ПДВ-а

35.000,00

282 Љубиша В. Цајић 729183000260 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

87.120,00 90% без 
ПДВ-а

70.000,00

283 Јевротије Богдановић 729299000593 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

66.000,00 90% без 
ПДВ-а

50.500,00

284 Слободан Тодоровић 729540000134 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

156.000,00 90% без 
ПДВ-а

140.400,00

285 Властимир Лучковић 729361002604 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

17.160,00 90% без 
ПДВ-а

14.300,00

286 Славиша Савић 729299000038 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

78.100,00 90% без 
ПДВ-а

60.000,00

287 Марин Крстић 729540000541 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

192.000,00 90% без 
ПДВ-а

172.800,00

288 Драгица Станковић 729540000401 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

211.200,00 90% без 
ПДВ-а

172.800,00



 

289 Зоран Младеновић 729540000045 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

105.600,00 90% без 
ПДВ-а

86.400,00

290 Милош З. Вацић 729540000509 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

360.800,00 90% без 
ПДВ-а

294.000,00

291 Миодраг Ђокић 728926000285 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

66.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00

292 Миодраг Ђорђевић 729205000357 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

69.300,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00

293 Љубиша Ђорђевић 729205000063 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

56.100,00 90% без 
ПДВ-а

43.000,00

294 Драгутин Марковић 729205000330 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

36.960,00 90% без 
ПДВ-а

28.800,00

295 Јован Петровић 729205000284 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

224.400,00 90% без 
ПДВ-а

170.000,00

296 Слободан Јовановић 729205000055 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

13.200,00 90% без 
ПДВ-а

10.800,00

297 Зоран Младеновић 729213000220 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

211.200,00 90% без 
ПДВ-а

160.000,00



 

298 Мирослав Јанковић 729027000089 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.940,00 90% без 
ПДВ-а

49.860,00

299 Новица Ђорђевић 792055002663 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

46.200,00 90% без 
ПДВ-а

37.800,00

300 Иван Живковић 729361007959 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

114.840,00 90% без 
ПДВ-а

87.800,00

301 Драган Арсић 729361002884 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

13.200,00 90% без 
ПДВ-а

10.800,00

302 Драган Мишић 792012001312 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

25.080,00 90% без 
ПДВ-а

20.520,00

303 Тихомир Динић 729353000410 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

52.800,00 90% без 
ПДВ-а

44.000,00

304 Миомир Војиновић 729361013312 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

748.440,00 90% без 
ПДВ-а

612.360,00

305 Иван Живковић 792039000716 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

332.640,00 90% без 
ПДВ-а

268.800,00

306 Ивица Младеновић 729094000540 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

29.040,00 90% без 
ПДВ-а

22.000,00



 

307 Небојша Милојевић 728926000226 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

72.600,00 90% без 
ПДВ-а

59.400,00

308 Радован Стојковић 729019000270 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

17.160,00 90% без 
ПДВ-а

14.040,00

309 Светлана Милић 729019000253 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

40.766,00 90% без 
ПДВ-а

33.354,00

310 Зренислав Јанковић 729540000215 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

118.500,00 90% без 
ПДВ-а

84.700,00

311 Данило Славковић 729361017806 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

1.320,00 90% без 
ПДВ-а

1.000.000,00

312 Ивица Станковић 792047001009 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

33.000,00 90% без 
ПДВ-а

22.000,00

313 Слађана Петровић 729019000024 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

74.800,00 90% без 
ПДВ-а

61.362,90

314 Славољуб Антић 729361008025 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

322.999,00 90% без 
ПДВ-а

228.000,00

315 Ненад Симоновић 729264000481 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

60.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00



 

316 Марјан Блажић 792055001721 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

90.000,00 90% без 
ПДВ-а

75.000,00

317 Дејан Дашић 729047003460 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

149.600,00 90% без 
ПДВ-а

110.000,00

318 Ђорђе Игић 729086000944 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

37.501,20 90% без 
ПДВ-а

30.000,00

319 Ивица Ранђеловић 729078000205 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

66.000,00 90% без 
ПДВ-а

54.000,00

320 Душан Цветковић 792012001657 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

220.000,00 90% без 
ПДВ-а

180.000,00

321 Злата Видановић 729361017733 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

99.000,00 90% без 
ПДВ-а

81.000,00

322 Радослав Микић 729418000354 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

600.000,00 90% без 
ПДВ-а

540.000,00

323 Верица Игић 729086000251 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

50.000,00 90% без 
ПДВ-а

27.500,00

324 Момчило Јовић 729086000901 101

Инвестиције у физичка 
средства 
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

24.750,00 90% без 
ПДВ-а

16.500,00



 

 

 

 

 

325 Славољуб Антић 729361008025 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.3.3.

Набака 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);

168.440,51
50% без 
ПДВ-а 70.183,55

326 Властимир Цветковић 792047000363 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.3.3.

Набака 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);

163.390,00
50% без 
ПДВ-а 68.079,17

327 Миомир Воиновић 729361013312 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.3.3.

Набака 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);

65.000,00
50% без 
ПДВ-а 27.083,00



 

 

328 Александар Вукић 729361003244 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.3.3.

Набака 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);

802.151,00 50% без 
ПДВ-а

300.000,00

329 Новица Јевтић 729531000917 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.3.3.

Набака 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);

31.460,00 50% без 
ПДВ-а

13.108,33

330 Сретен Тошић 729434000258 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 134.000,40 50% без 
ПДВ-а

55.833,50

331 Радослав Микић 729418000354 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 151.000,00 50% без 
ПДВ-а

62.916,00

332 Нестор Савић 729418000303 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

 101.4.4. Набавка машина за обраду земљишта 276.000,00 50% без 
ПДВ-а

115.000,00

333 Радомир Перић 792012001630 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 142.046,00 50% без 
ПДВ-а

70.000,00

334 Слободанка Петровић 792012001673 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 186.537,00 50% без 
ПДВ-а

70.000,00

335 Александар 
Игњатовић

792039000031 101

Инвестиције у физичка 
средства 
пољопривредних 
газдинстава

101.5.2. Набавка опреме за пчеларство 161.909,00 50% без 
ПДВ-а

70.000,00



 

336
Хотел  "Tami Residence" 
Ниш 07953712 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.1.
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне 
активности 64.800,00 100% 64.800,00

337 "RUD Pleasure caffe" Ниш 57050705 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.1.
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне 
активности 19.000,00 100% 19.000,00

338 Медивест KT  доо Ниш 20923032 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.1.
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне 
активности 44.772,00 100% 44.772,00

339 Агрозем доо Ниш 20649232 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.1.
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне 
активности 325.618,00 100% 325.618,00

340
"VIP TOURS & service" 
доо Ниш

20741309 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 389.077,20 100% 389.077,20

341

Друштва за организовање 
својих чланова  на 
активностима поводом 
изградње села и побољшања 
живота на селу Доњи 
Матејевац

17662988 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања

100.000,00 100% 100.000,00

342 КК" Нониус" Г.Међурово 17716476 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 197.500,00 100% 197.500,00

343
Агенција за ТВ продукцију 
“SOUTH SIDE”  Ниш / 2015 62749385 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 116.666,66 100% 116.666,66

344 Дневник АД Нови Сад 08049815 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 28.800,00 100% 28.800,00

345
АД „Новосадски сајам“, 
Нови Сад 08044473 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 300.552,00 100% 300.552,00

346 Nifon Security Ниш 07984448 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 44.928,00 100% 44.928,00



 

347 Медивест KT  доо Ниш 20923032 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања

104.400,00 100% 104.400,00

348 Нивебиа доо Ниш 20205601 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 13.915,20 100% 13.915,20

349
Удружење пчелара "Сува 
планина" Нишка Бања 17655469 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 30.000,00 100% 30.000,00

350
Удружење рома "Чегар" 
Ниш 28010109 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00

351
ТВ Зона плус д.о.о. Ниш / 
2014 20812346 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 48.000,00 100% 48.000,00

352
Агенција за ТВ продукцију 
“SOUTH SIDE”  Ниш / 2013 62749385 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 80.000,00 100% 80.000,00

353
Агенција за ТВ продукцију 
“SOUTH SIDE”  Ниш / 2014 62749385 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 40.000,00 100% 40.000,00

354
Агенција Позорница Ниш / 
2014 56842039 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00

355
Удружење грађана " Кобра"  
/ 2014 28036345 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 15.000,00 100% 15.000,00

356
Удружење угоститељских и 
туристичких посленика  
Ниш/ 2014

17685961 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 15.000,00 100% 15.000,00

357
SWA TIM d.o.o., 
Београд/2014 20405023 305

Трансфер знања и развој 
саветодавства- 
Унапређење обука у 
области пољопривреде и 
руралног развоја 

305.2.
Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања 50.465,40 100% 50.465,40



358 
Удружење за заштиту, одгој  
и проучавање животиња  
„ЗОО планет“  / 2014 

17775944 305 
Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00 

359 Истраживачка станица  
Јелашница /2014 07354851 305 

Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 25.000,00 100% 25.000,00 

360 Удружење "Воћар"  Хум /  
2014 17759680 305 

Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00 

361 Градска општина Црвени  
Крст / 2014 17614711 305 

Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00 

362 Удружење жена "Круна"  
Нишка Бања/ 2014 17523228 305 

Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 30.000,00 100% 30.000,00 

363 "Plexi reklame" Beograd/2014 20835214 305 
Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 39.823,20 100% 39.823,20 

364 Градска општина  Нишка  
Бања / 2014 17585851 305 

Трансфер знања и развој  
саветодавства-  
Унапређење обука у  
области пољопривреде и  
руралног развоја  

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,  
студијска путовања 50.000,00 100% 50.000,00 

Број:312-3/2016-03 

У Нишу, 11.03.2016 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
   ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

      Љубивоје Славковић 
               дипл. правник 



 
Образложење  

 Извештајем о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Града Ниша за 2015. годину, приказује се коришћење средстава Буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша. 

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

развоју (''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14 и 103/15), члана 8. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, 
Градско веће Града Ниша је, по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (број 320-00-00757/2015-09 од 
12.02.2015.године), на седници од 30.03.2015. године донело Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 
2015.годину. 

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Ниша за 2015. годину утврђена је структура мера, односно 
намена и начин коришћења средстава: 
 
Планиране мере директних плаћања 

Ред. 
бр. Назив мере Шифр

а мере 

 
Планирана 

средства  
 

Исплаћена 
средства 

1. РЕГРЕСИ 100.1 3.300.000,00 1.484.941,88 

 
Регрес за премију осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње  

100.1.1 1.300.000,00 280.952,88 

 Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 100.1.2 2.000.000,00 1.203.989,00 

2. КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2 1.000.000,00 756.660,07 

  
УКУПНО  

  
4.300.000,00 

 
2.241.601,95 

 
 
Планиране мере политике руралног развоја 

Ред. 
бр. Назив мере Шифра 

мере 

 
 

Планирана 
средства  

 

 
 

Исплаћена 
средства 

1. Инвестиције у физичка средства 
пољопривредних   газдинстава 101 45.700.000,00 17.632.748,25 

2. 

Трансфер знања и развој 
саветодавства - Унапређење обука у 
области пољопривреде и руралног 
развоја  

305 5.670.000,00 2.423.317,66 

3. Инвестиције за развој и унапређење 
услова за уређење и коришћење 401 8.900.000,00 0,00 



руралних ресурса - обрадиво 
пољопривредно земљиште   

  
УКУПНО    

60.270.000,00 
 

20.056.065,91 
 
 
 
 
Назив мере: Регреси  
  
Шифра  мере:  100.1 
 

100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике  и животиње 

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
 

100.1.1 Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње - Мера се спроводи 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 регреса за премију осигурања износио је 70% 
вредности  премије осигурања, а максимални износ по кориснику био је  60.000,00  
динара. 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, 
до утрошка расположивих средстава. 

Одобрено је укупно 56 захтева. Од тога за премију осигурања   усева, плодова и 
вишегодишњих засада 42 захтева, а за регрес за премију осигурања  животиња 14 
захтева.  

Укупно планирана средства у 2015. години износе 1.300.000,00 динара, укупно 
одобрена средства у 2015. години  износе 1.300.000,00 динара. У току 2015. године 
реализована су, исплаћена средства  за 11 корисника у износу од 280.952,88 динара. 
Преостала средства у износу од 1.019.047,12 исплатиће се из средстава Буџетског 
фонда у току 2016. године као пренете обавезе. 

 
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 

Ред. 
бр. Назив мере 

 
 

Планирана 
средства  

 

 
 

Исплаћена 
средства 

1. Мере директних плаћања  4.300.000,00 2.241.601,95 

2. Мере руралног развоја   60.270.000,00 20.056.065,91 
 УКУПНО 64.570.000,00 22.297.667,86 



квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача. Регрес за  репродуктивни  
материјал  износио је  2.000,00 динара по приполодном грлу за вештачка осемењавања 
извршена у периоду од 01.01. до 30.10. 2015. 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.  

Одобрена су укупно 152 захтева која се односе на регрес за  репродуктивни  
материјал за 429 грла. 

Укупно планирана средства у 2015. години износила су 2.000.000,00 динара. У  
току 2015. године  измирене су пренете обавезе из 2014. године у износу од 345.989,00 
динара и исплаћене су обавезе за све приспеле захтеве у 2015. години у износу од 
858.000,00 динара тако да укупно реализован средства у току 2015. износе 1.203.989,00 
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 поступку јавне набавке изабрана је  пословна банка са најповољнијим 
условима кредитирања. Пословна банка је одобравала кредите на основу сагласности 
Управе за пољопривреду и развој села у погледу намене кредита. 

У току 2015. године овом мером обухваћено је 29 корисника.  
Укупно планирана средства у 2015. години износе 1.000.000,00 динара 
Укупна одобрена  и реализована средства у 2015. године  за  субвенционисање 

камате износе 756.660,07 динара, а укупна ангажована кредитна средства пословнe 
банкe износе 5.447.181,00 динара. Ниво реализације планираних средстава за ову меру 
подршке  је 75,6%. 

 
 
Назив мере:  Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 
 
Шифра  мере: 101 
 

Подршка инвестицијама  у физичка средства 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.  
У циљу реализације мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних 
газдинстава у току 2015. године расписано је више конкурса: 

- Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног 
материјала – сертификованог садног материјала, 



- Конкурс за доделу подстицајних средстава занабавку уматичених стеоних 
јуница сименталске расе, 

- Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку  оваца, коза и свиња, 
- Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника, 
- Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку механизације и 

опреме, 
- Конкурс за за доделу подстицајних средстава за набавку  пчелињих 

друштава и опреме за пчеларство. 
Конкурси су расписивани у складу са утврђеним критеријумима на које је 
Градоначелник Града Ниша дао сагласност. 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. 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала 
– сертификованог садног материјала - Износ подстицајних средстава за набавку 
садног материјала био је 90% без ПДВ-а од износа укупне инвестиције-набавке садног 
материјала, а у случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима   90% 
броја укупног броја живића. Дефинисани су и максимални износи по садници, а у 
зависности од воћне врсте. Максимални износ подстицаја по хектару био  је 350.000,00 
динара. Подстицајна средства  у укупном износу од 18.731.742,00 одобрена су за 166 
корисника и намењена су за подизање вишгодишњих  засада сертификованим садним 
материјалом на површини од око 130 хектара. 

Конкурс за доделу подстицајних средстава занабавку уматичених стеоних 
јуница сименталске расе - Износ подстицајних средстава за набавку грла био је  80% од  
износа инвестиције без ПДВ-а. Максимални износ по грлу био је  200.000,00 динара, а 
максимални број грла по кориснику три грла. Подстицајна средства  у укупном износу 
од 7.955.636,00 динара одобрена су за  20 корисника за набвку 41 стеоне јунице 
сименталске расе. 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку  оваца, коза и свиња - 
Износ подстицајних средстава за набавку  оваца, коза и свиња је био  70% од  износа 
инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ по кориснику био је 150.000,00 динара. 
Подстицајна средства  у укупном износу од 437.000,00  динара одобрена су за  3 
корисника за набвку 17 грла.  

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника - Износ 
подстицајних средстава за набавку пластеника био  је 70% од  износа инвестиције без 
ПДВ-а, а максимални износ по кориснику био је  350.000,00 динара. Подстицајна 
средства  у укупном износу од 2.957.564,00 динара одобрена су за  10 корисника за 
набвку 13  пластеника, укупне поршине око 6.300 м². 

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку механизације и опреме - 
Износ подстицајнох средстава  био је  50% од износа инвестиције без ПДВ-а, а 
максимални износ по кориснику до био је 300.000,00 динара. Подстицајна средства  у 
укупном износу од 4.786.495,00 динара одобрена су за 66 корисника и то по секторима: 

- Сектор млеко – 112.146,00 динара, 4 корисника; 
- Сектор месо – 468.897,00 динара, 7 корисника; 
- Сектор -  Воће, грожђе, поврће и цвеће -2.507.361,00 динара, 30 корисника; 
- Сектор-Остали усеви – 1.698.091,00 динара, 25 корисника. 

Конкурс за за доделу подстицајних средстава за набавку  пчелињих друштава и 
опреме за пчеларство - Износ подстицајних средстава за набавку нових пчелињих 
друштава и набавку опреме за пчеларство био је 50% од  износа инвестиције без ПДВ-а. 
Минимални износ подстицајних средстава по кориснику био  је 20.000,00 динарa, а 



максимални износ 70.000,00 динара.  Подстицајна средства  у укупном износу од 
978.916,00 динара одобрена су за 18 корисника. 

 У току 2015. године  исплаћена су средства корисницима у износу од 
17.632.748,00 динара. Од реализације одобрених средтава одустаоло је 18 корисника. 
Преостале уговорене обавезе из 2015. године, као и уговорене обавезе из 2014. године у 
укупном  износу од 15.580.000,00 диара исплатиће се из средстава Буџетског фонда у 
току 2016. године као пренете обавезе. 
 
 
Назив мере: Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у области 
пољопривреде и руралног развоја  
 
Шифра  мере: 305 
 

Реализација ове мере обухвата активност везане за стручно оспособљавање, 
активности стицања вештина, показне и информативне активности - сајмови, изложбе, 
манифестације, студијска путовања. 

 
Укупно планирана средства у 2015. години за реализацију мере  износе 

5.670.000,00 динара, а у току године одобрена су средства  за: 
o Организацију конференције  „Рурална Србија на путу ка ЕУ“ која је 

одржана 09. јуна 2015.године  у сарадњи са Министарством 
пољопривреде и заштите животне средине, СКГО и Амбасадом  
Француске у Републици Србији - одобрено и исплаћено 128.572,00 
динара; 

o Спровођење едукативних активности у делу увођења основних 
принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним 
културама у оквиру одабраних газдинстава - одобрено и исплаћено 
325.618,00  динара. 

o Организовану посету 82. међународном пољопривредмом сајму у 
Новом Саду за  пољопривредне произвођаче са територије града, а у 
сарадњи са градским општинама - одобрено и исплаћено 389.077,20 
динара; 

o Наступ на 82. међународном пољопривредмом сајму у Новом Саду у 
сарадњи са Регионалном привредном комором Ниш,  удружењима 
пољопривредних произвођача и представницима сектора прераде – 
одобрено и исплаћено 300.552, 00 динара; 

o Организацију  манифестације „Сајамски дани-Ниш 2015"  - одобрено 
и исплаћено 149.328,00 динара; 

o Претплату на стручни  часопис "Добро Јутро" – плаћена је годишња 
претплата за 15 примерака у износу од  28.800,00 динара; 

o Одржавање сајта  www.niskoselo.соm - плаћена је годишња претплата 
у износу од 13.915,20 динара; 

o Манифестацију „Млади ромски таленти Чегар 2015“,  у организацији 
Удружења рома „Чегар“ Каменица  - одобрена су и исплаћена 
средства у износу од 50.000,00 динара; 

o Манифестацију „Лазарева субота“ Горње Међурово у организацији 
Коњичког клуба „Нониус“ Горње Међурово - одобрена су и 
исплаћена средства у износу од 50.000,00 динара; 

http://www/
http://www/
http://www.nis.org.yu/niskoselo


o Манифестације „Свети Трифун – дан виноградара“ и  „Матејевачка 
берба грожђа 2015“ у организацији  Друштва за организовање својих 
чланова  на активностима поводом изградње села и побољшања 
живота на селу Доњи Матејевац - одобрена су и исплаћена средства у 
износу од 100.000,00 динара; 

o Манифестацију „V Нишки фестивал полена 2015“ у организацији 
Удружења пчелара "Сува планина" из Нишке Бање – одобрено и 
исплаћено 30.000,00 динара; 

o Суфинансирање емисије из области пољопривреде – одобрено  
350.000,00 динара, а исплаћено 116.666,66 динара;  

o Организацију ревијалне изложбе ситних животиња  у Коњичког 
клуба „Нониус“ Горње Међурово  и Удружења ЗОО Планет -  
одобрено 284.149,00, а исплаћено 147.500,00 динара; 

o Подршку Удружењу „Руковет“  за реализацију другог дела пројекта 
који је  намењен помоћи женама без посла на сеоском подручју - 
одобрена су средства у износу од 50.000,00 динара;   

o Измирење пренетих обавеза из 2013. и 2014. године у износу од 
593.288,60 динара.  

 
 Реализована средства у 2015. години  износе  2.423.317,66 динара,  од тога је 
593.288,60  динара било за део пренетих обавеза из 2013. и 2014. године, а 1.830.029,00 
динара за активности из 2015.  године. Средства у износу од  450.000,00 динара биће 
исплаћена у току 2016. године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој града Ниша као пренете обавезе.  
 

Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Града Ниша за 2015. годину израђен је у складу са Правилником  о обрасцу и 
садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 
политике руралног развоја  ( „Службени гласник РС”, број 24/15, 111/ 15).   
 
  Укупно реализована средства у току 2015. године за реализацију Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Града Ниша  износе 22.297.667,86 динара и постигнут је ниво реализације 
средстава од 34,5% у односу на укупно планирана средства. Одобрене, уговорене, а не 
реализоване обавезе износе 17.050.000,00 динара и биће исплаћенe у току 2016. године 
из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој града Ниша као 
пренете обавезе. 
  
 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
 
 
                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К     
   
                                                                                                       Саша Стоиљковић 
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