
 На основу  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева, део II. Опис планираних мера, тачка 

3. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени лист града Краљева“, 

број 9/17), члана 11. Правилника о условима, поступку и начину коришћења средстава за 

подстицaje инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2017. години  („Службени 

лист града Краљева“, број 9/17) и члана 24. став 2. и 121. став 1. Статута града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), 

 Градско веће града Краљева, на Двадесет осмој (ванредној) седници седници, одржаној дана 

13. јула 2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I.По расписаном Јавном огласу Градског већа града Краљева број 011-112/2017-I од 

04.05.2017. године за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у области примарне 

пољопривредне производње поднето је укупно 227 пријава, од којих 172 пријаве испуњавају 

прописане услове из Јавног огласа, уз 24 пријаве није поднета комплетна документација, у 3 

пријаве постоје недостаци у попуњавању пријава и 28 подносиоца пријава не испуњавају 

прописане услове из Јавног огласа.  
 

 II.По критеријуму редоследа приспећа поднетих пријава, а у складу планираним 

средствима за подстицаје инвестицијама у области примарне пољопривредне из члана 14. Одлуке 

о буџету града Краљева за 2017. годину („Службени лист града Краљева“, број 35/16), одобрава се 

додела средстава за подстицаје инвестицијама у области примарне пољопривредне производње за 

119 носиоца комерцијалног породичног газдинства као подносиоца пријава који испуњавају 

прописане услове из Јавног огласа број 011-112/2017-I од 04.05.2017. године. 
 

  III.Пријаве поднете од стране носиоца комерцијалног породичног газдинства које 

испуњавају прописане услове и по којима се одобравају средства подстицаја су:  
 

1. Пријава Стефан Милошевић, Мрсаћ 142, заведена под бројем 401-3/1 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:198.000,00 динара. 
 

2. Пријава Славко Топаловић, Мрсаћ 344,  заведена под бројем 401-3/2 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 1 краве. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:66.000,00 динара. 
 

3. Пријава Маја Савићевић, Краљево, Друге пролетерске бригаде 032,  заведена под бројем 401-3/3 од 

15.05.2017. године за инвестицију набавке система за наводњавање, садница и противградне мреже. 

Вредност инвестиције 1.648.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара.                                         
 

4. Пријава Милош Дмитровић, Обрва 90А, заведена под бројем 401-3/5 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 4 високомлечне краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:264.000,00 

динара. 
 

5. Пријава Дејан Станојевић, Обрва 196, заведена под бројем 401-3/6 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 6 мушких телади за тов до 500 кг тежине и 1 јунице. Вредност инвестиције 

580.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:174.000,00 динара. 
 

6. Пријава Дејан Ковачевић, Мрсаћ 349, заведена под бројем 401-3/8 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 100 прасади за тов до 100 кг тежине и набавка 20 оваца за приплод. Вредност 

инвестиције 1.090.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 



7. Пријава Дејан Ратковић, Мрсаћ 331, заведена под бројем 401-3/9 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

8. Пријава Силвана Раденковић, 4. Краљевачки батаљон 015/28, заведена под бројем 401-3/10 од 

15.05.2017. године за инвестицију новог засада шљиве и набавке система за наводњавање на кп 1310, 

1608, 1626 КО Баре. Вредност инвестиције 746.500,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са 

отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

9. Пријава Борјана Раденковић, 4.Краљевачки батаљон 015/28, заведена под бројем 401-3/11 од 

15.05.2017. године за инвестицију засада малине и систем за наводњавање на кп 1536 и 1556 КО Баре. 

Вредност инвестиције 765.000,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима 

рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

10. Пријава Вера Милосављевић, Ковачи Радомира Тодоровића 19, заведена под бројем 401-3/12 од 

15.05.2017. године за инвестицију засада малине са системом за наводњавање на уделу кп 255/1. 

Вредност инвестиције 1.044.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

11. Пријава Његош Томашевић, Жича 629 Б, заведена под бројем 401-3/13 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода са системом за наводњавање на кп 204 на уделу од 55 ари. Вредност 

инвестиције 1.045.980,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

12. Пријава Мира Павловић, Кованлук 055, заведена под бројем 401-3/14 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода са системом за наводњавање на кп 2693/2 у Савову. Вредност инвестиције 

1.045.000,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

13. Пријава Владе Мијатовић, Лазац 64, заведена под бројем 401-3/16 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад крушке и трешње. Вредност инвестиције 1.003.500,00 динара. Локација газдинства 

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

14. Пријава Раденко Чоловић, Лазац 62,  заведена под бројем 401-3/17 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад јабуке, крушке и трешње. Вредност инвестиције 1.030.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 

динара. 
 

15. Пријава Милан Млађеновић, Лађевци 285, заведена под бројем 401-3/18 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 млечне краве и 5 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 

985.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:295.500,00 динара. 
 

16. Пријава Драгош Точиловац, Мрсаћ 330Б, заведена под бројем 401-3/19 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  118 прасади  за тов до 100 кг тежине. Вредност инвестиције 1.030.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

17. Пријава Драгован Бишевац, Мрсаћ 343, заведена под бројем 401-3/20 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

18. Пријава Никола Буђевац, Тавник 139, заведена под бројем 401-3/21 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 расне јунице и 2 млечне краве. Вредност инвестиције 1.010.000,00 динара. 



Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

19. Пријава Мирољуб Воштинић, Пекчаница 199, заведена под бројем 401-3/22 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 краве, 2 назимице и 1 приплодни нераст. Вредност инвестиције 765.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:229.500,00 динара. 
 

20.Пријава Иван Мијаиловић, Тавник 183 А, заведена под бројем 401-3/23 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 17 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.054.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

21.Пријава Марко Тодоровић, Тавник 131, заведена под бројем 401-3/24 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 16 телади за тов до 500 кг тежине.Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

22.Пријава Милан Весковић, Дракчићи 129А, заведена под бројем 401-3/25 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 118 прасади за тов до 100 кг тежине. Вредност инвестиције 1.003.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

23.Пријава Драган Ракић, Мусина река 115, заведена под бројем 401-3/26 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

24.Пријава Вељко Лешевић, Мрсаћ 215, заведена под бројем 401-3/27 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку  5 јуница и 1 теле за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.015.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

25.Пријава Зоран Миладиновић, Бапско поље 20, заведена под бројем 401-3/28 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 2 краве и 3   јунице. Вредност инвестиције 1.010.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 

динара. 
 

26.Пријава Александра Цветковић, ул Иве Андрића 117, заведена под бројем 401-3/29 од 15.05.2017. 

године за инвестицију засада малине са системом за наводњавање и противградну мрежу на кп 1086/1 

и 974 КО Рибница. Вредност инвестиције 915.414,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 

отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:274.624,00 динара. 
 

27.Пријава Иван Дмитровић, Обрва 168 , заведена под бројем 401-3/31 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 5 јуница. Вредност инвестиције 950.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:285.000,00 динара. 
 

28.Пријава Бранимир Саковић, Мрсаћ 234, заведена под бројем 401-3/33 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 4 краве и 2 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.000.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

29.Пријава Толе Вукомановић, Лазац 153, заведена под бројем 401-3/35 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јабука и крушке на кп 1973 Ко Лазац. Вредност инвестиције 1.025.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 



30.Пријава Ана Павловић, Кованлучка 055, заведена под бројем 401-3/39 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода у Савову са системом за наводњавање на кп 1881 КО Савово. Вредност 

инвестиције 1.013.500,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

31.Пријава Тамара Прибаковић, Жича 564 А, заведена под бројем 401-3/43 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине у Гледићу на кп 3872 са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 

1.118.450,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

32.Пријава Бранисав Чорбић, 12 Кованлучка 009, заведена под бројем 401-3/46 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода са системом за наводњавање на кп 405/3 КО Кованлук. Вредност инвестиције 

761.600,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:228.480,00 динара. 
 

33.Пријава Лазар Бројачевић, Хајдук Вељкова 60/1, заведена под бројем 401-3/47 од 15.05.2017. године 

за инвестицију засада јагода у Змајевцу на кп 1567 са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 

1.050.500,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

34.Пријава Милан Зуцовић, Тавник 302, заведена под бројем 401-3/48 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 9 телади за тов до 500 кг тежине и 2 краве. Вредност инвестиције 1.025.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

35.Пријава Нада Белчевић, Цветке 57, заведена под бројем 401-3/49 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 9 телади за тов до 350 кг тежине и 15 јагњади. Вредност инвестиције 675.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:202.500,00 динара. 
 

36.Пријава Зоран Вуковић, Цветке 295, заведена под бројем 401-3/50 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

37.Пријава Милован Вилотијевић, Тавник 398, заведена под бројем 401-3/51 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 10 мушких телића за тов до 500 кг тежине и 1 расне јунице. Вредност инвестиције 

840.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:252.000,00 динара. 
 

38.Пријава Иван Вилотијевић, Тавник 332, заведена под бројем 401-3/52 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 приплодне јунице и 6 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 

960.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:288.000,00 динара. 
 

39.Пријава Владе Левајац, Лађевци 288, заведена под бројем 401-3/53 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 приплодне јунице и 3 краве. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

40.Пријава Јелена Раденковић, Лађевци 322, заведена под бројем 401-3/54 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 приплодне јунице и 3 краве. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 



41.Пријава Радисав Обрадовић, Лађевци 65, заведена под бројем 401-3/55 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве сименталске расе . Вредност инвестиције 220.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:66.000,00 

динара. 
 

42.Пријава Марина Драгутиновић, Краљево, Шумадијска 9, заведена под бројем 401-3/56 од 

15.05.2017. године за инвестицију засада шљиве са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 

832.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:249.600,00 динара.       
 

43.Пријава Милентије Чоловић, Дедевци 77, заведена под бројем 401-3/57 од 15.05.2017.       године 

за инвестицију засад јабуке. Вредност инвестиције 1.012.000,00 динара. Локација  газдинства 

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.   ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

44.Пријава Милош Чоловић, Дедевци 76, заведена под бројем 401-3/58 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада вишње на површини од 1,1ha. Вредност инвестиције 1.913.388,00 динара (призната 

вредност 614.420,00 динара). Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:184.326,00 динара. 
 

45.Пријава Мирослава Милићевић, Жича 142, заведена под бројем 401-3/59 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине са системом за наводњавање на кп 267 Ко Крушевица. Вредност 

инвестиције 1.022.500,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

46.Пријава Милан Вилимановић, Лађевци 404, заведена под бројем 401-3/61 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 15 телади за тов до 300 кг тежине. Вредност инвестиције 975.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:292.500,00 динара. 
 

47.Пријава Бранко Буђевац, Лађевци 393, заведена под бројем 401-3/62 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 300.кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства -није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

48.Пријава Милосав Новаковић,Самаила 559, заведена под бројем 401-3/63 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 8 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 520.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:156.000,00 динара. 
 

49.Пријава Гордан Протић, Цветке 246, заведена под бројем 401-3/65 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 16 мушких телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

50.Пријава Димитрије Зуцовић, Тавник 431, заведена под бројем 401-3/66 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 4 приплодне јунице и 3 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 

955.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:286.500,00 динара. 
 

51.Пријава Мица Вилотијевић, Тавник 402, заведена под бројем 401-3/67 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 краве и 2 приплодне јунице. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

52.Пријава Иван Павловић, Обрва 107, заведена под бројем 401-3/69 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 приплодне. Вредност инвестиције 570.000,00 динара. Локација газдинства није 

на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  ОДОБРЕНО:171.000,00 динара. 



53.Пријава Драган Балтић, Ковачи Петра Лековића 36, заведена под бројем 401-3/70 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 40 пчелињих друштава са кошницама у Ушћу. Вредност инвестиције 

600.000,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:270.000,00 динара. 
 

54.Пријава Дејан Величковић, Тавник 426, заведена под бројем 401-3/72 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  50 прасади за тов до 100 кг тежине и набавку 1 телета за тов до 350 кг тежине. 

Вредност инвестиције 490.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 

рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:147.000,00 динара. 
 

55.Пријава Срећко Милосављевић, Милочаји 251, заведена под бројем 401-3/73 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавку 15 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 975.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:292.500,00 динара. 
 

56.Пријава Жељко Марковић, Врдила 103, заведена под бројем 401-3/74 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 5 телади за тов до 500 кг тежине и 1 приплодну јуницу. Вредност инвестиције 

490.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:147.000,00 динара. 
 

57.Пријава Горан Васиљевић, Буковица 184, заведена под бројем 401-3/75 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада вишње и трешње на површини од 1.3 ha. Вредност инвестиције 1.050.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

58.Пријава Милан Јаковљевић, Роћевићи 075, заведена под бројем 401-3/77 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 24 овце и  3 овна. Вредност инвестиције 363.000,00 динара. Локација газдинства 

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:108.900,00 динара. 
 

59.Пријава Зоран Плавшић, Самаила 048, заведена под бројем 401-3/79 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:264.000,00 динара. 
 

60.Пријава Милан Миловановић, Тавник 197, заведена под бројем 401-3/80 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.020.800,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

61.Пријава Маринко Антонијевић, Лазац 104, заведена под бројем 401-3/81 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад јабуке и кајсије. Вредност инвестиције 1.010.200,00 динара. Локација газдинства 

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

62.Пријава Милан Чоловић, Лазац 66,  заведена под бројем 401-3/82 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад малине. Вредност инвестиције 1.014.750,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

63.Пријава Срђан Митровић, Цветке, заведена под бројем 401-3/83 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 14 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 904.050,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:271.215,00 динара. 
 

64.Пријава Милутин Срећковић, Лађевци 238, заведена под бројем 401-3/84 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 расне краве и 6 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 610.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:183.000,00 динара. 
 



65.Пријава Горан Томанић, Лађевци 417, заведена под бројем 401-3/85 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 приплодне јунице и 8 телади за тов до 300 кг тежине. Вредност инвестиције 

900.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:270.000,00 динара. 
 

66.Пријава Горан Милосављевић, Цветке 145, заведена под бројем 401-3/86 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

67.Пријава Живорад Миловановић, Лађевци 50, заведена под бројем 401-3/87 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 300 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

68.Пријава Перица Коларевић, Мрсаћ 105, заведена под бројем 401-3/89 од 15.05.2017. године за 

инвестицију сејања кромпира. Вредност инвестиције 927.325,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:278.197,00 динара. 
 

69.Пријава Гордана Мајсторовић, Моравска 20, заведена под бројем 401-3/90 од 15.05.2017. године за 

инвестицију садња кромпира у Мрсаћу. Вредност инвестиције 1.035.095,00 динара. Локација газдин-

ства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

70.Пријава Зоран Ђоковић, Лађевци 27, заведена под бројем 401-3/91 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  10 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:195.000,00 динара. 
 

71.Пријава Милорад Николић, Обрва 224, заведена под бројем 401-3/92 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  10 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:195.000,00 динара. 
 

72.Пријава Ана Пандрц, Жича 543, заведена под бројем 401-3/93 од 15.05.2017. године за инвестицију 

набавке  16 телади за тов до 300 кг тежине. Вредност инвестиције 1.000.000,00 динара. Локација газди-

нства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

73.Пријава Ивана Радаковић, Александра Белића 10, заведена под бројем 401-3/95 од 15.05.2017. 

године за инвестицију садња кромпира у Мрсаћу на кп 465, 850/1, 593/1 и 466 . Вредност инвестиције 

997.050,00  динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:299.115,00 динара. 
 

74.Пријава Павле Мирковић, Лађевци 397, заведена под бројем 401-3/97 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 544.095,80 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:163.228,00 динара. 
 

75.Пријава Славица Дугалић, Кованлучка 037 V, заведена под бројем 401-3/98 од 15.05.2017.      године 

за инвестицију проширења производње јеловног кромпира. Вредност инвестиције 750.000,00 динара. 

Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

76.Пријава Милун Радојковић, Тавник 483, заведена под бројем 401-3/99 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве и 2 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 580.000,00 

динара (призната вредност инвестиције по Јавном огласу из тачке 4. истог износи 570.000,00 динара). 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:171.000,00 динара. 



77.Пријава Миливоје Вучићевић, Тавник 331, заведена под бројем 401-3/100 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

78.Пријава Петар Мајсторовић, Дедевци 48, заведена под бројем 401-3/101 од 15.05.2017. године за 

инвестицију подизања новог засада кајсије и крушке на кп 631/4 и 754 КО Дедевци. Вредност 

инвестиције 1.141.580,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

79.Пријава Алексије Драгићевић, Мрсаћ 358, заведена под бројем 401-3/102 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 2 краве и 3 јунице. Вредност инвестиције 1.010.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 

динара. 
 

80.Пријава Никола Милојевић, Поповићи 66, заведена под бројем 401-3/103 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  3 краве и 2 стеоне јунице. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. Локација 

газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 

динара. 
 

81.Пријава Горан Лазовић, Обрва 122, заведена под бројем 401-3/105 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве и 5 прасића за тов до 100 кг тежине. Вредност инвестиције 645.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:193.500,00 динара. 
 

82.Пријава Драган Максимовић, Матаруге 152, заведена под бројем 401-3/106 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 992.000,00 динара. 

Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

83.Пријава Иван Максимовић, Матаруге 158, заведена под бројем 401-3/107 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 992.000,00 динара. 

Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

84.Пријава Милан Радојковић, Чукујевац 310, заведена под бројем 401-3/108 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке  18 телади за тов  до 550 кг тежине. Вредност инвестиције 1.134.000,00 динара 

(призната вредност по тачки 4.  Јавног огласа износи 1.170.000,00 динара). Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

85.Пријава Милован Чоловић, Цветке 227, заведена под бројем 401-3/110 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

86.Пријава Драгољуб Стојнић, Лађевци 509, заведена под бројем 401-3/111 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве и 4 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 700.000,00 

динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:210.000,00 динара. 
 

87.Пријава Никола Златић, Југ Богданова 122/4/11, заведена под бројем 401-3/112 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке  16 мушких телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 976.000,00 

динара. Локација газдинства (Матаруге) јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 



88.Пријава Радојица Ђоковић, Лађевци 6, заведена под бројем 401-3/115 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 80 јагњади за тов до 35 кг тежине и 10 овнова. Вредност инвестиције 730.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:219.000,00 динара. 
 

89.Пријава Мирко Вуковић, Лађевци 537, заведена под бројем 401-3/116 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 50 јагњади за тов до 35 кг тежине и 15 оваца.  Вредност инвестиције 480.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:144.000,00 динара. 
 

90.Пријава Томислав Трифуновић, Поповићи 56, заведена под бројем 401-3/117 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

91.Пријава Младен Михаиловић, Опланићи 228А, заведена под бројем 401-3/118 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 1 музне краве и 1 јунице. Вредност инвестиције 410.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:123.000,00 

динара. 
 

92.Пријава Ацо Мајсторовић, Дедевци 165, заведена под бројем 401-3/119 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада трешања и крушака на кп 9 КО Дедевци. Вредност инвестиције 1.024.250,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

93.Пријава Јован Поповић, Раваница 227, заведена под бројем 401-3/120 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 11 телића за тов до 300 кг тежине. Вредност инвестиције 715.000,00 динара. 

Локација газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

94.Пријава Мијаило Чурлић, Годачица 405, заведена под бројем 401-3/121 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 66 пчелињих друштва са кошницама. Вредност инвестиције 990.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:297.000,00 динара. 
 

95.Пријава Добрица Анђелковић, Прогорелица 165, заведена под бројем 401-3/122 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 20 оваца, 20 јагњади и 3 приплодне јунице. Вредност инвестиције 

960.000,00 динара (призната вредност инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 930.000,00 динара). 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:279.000,00 динара. 
 

96.Пријава Александар Стевановић, Тавник 262, заведена под бројем 401-3/124 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 14 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 910.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:273.000,00 динара. 
 

97.Пријава Милош Николић, Тавник 21, заведена под бројем 401-3/125 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 јунице и 70 прасића за тов до 100 кг тежине. Вредност инвестиције 975.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:292.500,00 динара. 
 

98.Пријава Ивица Ћировић, Мрсаћ 376Б, заведена под бројем 401-3/126 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 120 прасади за тов до 100 кг тежине. Вредност инвестиције 1.020.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 



99.Пријава Зоран Ђоковић, Обрва 104, заведена под бројем 401-3/127 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 8 телади за тов од 300 – 400 кг тежине и 4 супрасне назимице. Вредност 

инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:198.000,00 динара. 
 

100.Пријава Мирко Стефановић, Буковица 196А, заведена под бројем 401-3/129 од 15.05.2017. године 

за инвестицију засада кајсије на кп 360/2 КО Буковица. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:264.000,00 динара. 
 

101.Пријава Миланко Милошевић, Браће Пирић 95А, заведена под бројем 401-3/130 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 2 краве.  Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:132.000,00 динара. 
 

102.Пријава Радмила Пантелић, Прогорелица 158, заведена под бројем 401-3/132 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке система за наводњавање кап по кап, противградну мрежу, коље и жицу. 

Вредност инвестиције 86.333,74 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима 

рада у пољопривреди. За противградну мрежу није наведена цена и нема профактуру за исту, тако да 

протвградна мрежа није урачуната у вредност инвестиције. ОДОБРЕНО:25.900,00 динара. 
 

103.Пријава Милица Планојевић, Ушће, Ибарских Рудара 001,  заведена под бројем 401-3/134 од 

15.05.2017. године за инвестицију набавке садног материјала, система за наводњавање, ђубрива и 

препарата за прскање. Вредност инвестиције 886.000,00 динара. Локација газдинства јесте на подручју 

са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

104.Пријава Мирослав Лешевић, Бошка Тошковића 13, заведена под бројем 401-3/135 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 16 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

105.Пријава Ратко Стевановић, Милиће 4, заведена под бројем 401-3/136 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства  јесте на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. ОДОБРЕНО:198.000,00 динара. 
 

106.Пријава Милинко Филиповић, Мланча 48, заведена под бројем 401-3/137 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 10 оваца, 1 овна и 10 јагњади за тов до 35 кг тежине. Вредност инвестиције 

270.000,00 динара ( призната вредност инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 205.000,00 

динара). Локација газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:92.250,00 динара. 
 

107.Пријава Бранко Радујевић, Буковица 165, заведена под бројем 401-3/138 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада кајсије и јабука на кп 1181 КО Буковица. Вредност инвестиције 1.006.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

108.Пријава Милош Парезановић, Роћевићи 119, заведена под бројем 401-3/139 од 15.05.2017. године 

за инвестицију засада вишње и јабуке на кп 1101 КО Роћевићи. Вредност инвестиције 1.066.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

109. Пријава Живорад Тошић, Камењани 32 , заведена под бројем 401-3/140 од  15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства  јесте на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.    ОДОБРЕНО:297.000,00 динара. 
 

110. Пријава Срећко Дугалић, Врх 11, заведена под бројем 401-3/141 од 15.05.2017. године за  

инвестицију набавка 12 мушких телића за тов до 600 кг тежине. Вредност инвестиције 



744.000,00динара. Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.   

ОДОБРЕНО:300.000,00 динара. 
 

111. Пријава Радика Марковић, Лађевци 486, заведена под бројем 401-3/142 од 15.05.2017.   године за  

инвестицију набавка 2 приплодне краве сименталске расе и 1 јуница сименталске расе Вредност 

инвестиције 630.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди.  ОДОБРЕНО:189.000,00 динара. 
 

112. Пријава Спасоје Чоловић, Лазац 47, заведена под бројем 401-3/143 од15.05.2017. године за 

инвестицију засада шљиве и крушке на кп 235/1, 235/2 и  2667/1 КО Лазац. Вредност инвестиције 

1.056.800,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. ОДОБРЕНО:300.000,00  динара. 
 

113. Пријава Радован Вујовић, Камењани 75, заведена под бројем 401-3/144 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 38 пчелињих друштава са кошницама. Вредност инвестиције 570.000,00 динара. 

Локација газдинства јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.    

ОДОБРЕНО:256.500,00 динара. 
 

114. Пријава Милан Маринковић, Жича 433, заведена под бројем 401-3/145 од 15.05.2017.године за 

инвестицију  набавке 15 телади за тов до 450 кг тежине.  Вредност инвестиције  975.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.   

ОДОБРЕНО:292.500,00 динара. 
 

115. Пријава Ненад Марковић, Лађевцима 489А, заведена под бројем 401-3/146 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 20 пчелињих друштава, 2 краве музаре и 2 назимице. Вредност инвестиције 

810.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

У документацији недостаје извод из регистра о броју пријављених пчела те је призната вредност 

инвестиције без 20 пчелињих друштава, 510.000,00 динара. ОДОБРЕНО:153.000,00 динара. 
 

116. Пријава Милија Поповић, Годачица 156А, заведена под бројем 401-3/147 од 15.05.2017.године за 

инвестицију набавке 1 краве. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  ОДОБРЕНО:66.000,00 динара. 
 

117. Пријава Владимир Вучковић, Река 46, заведена под бројем 401-3/149 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве музаре. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. Локација газдинства 

јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.     ОДОБРЕНО:99.000,00 динара. 
 

118. Пријава Момчило Алексић, Камењани 65, заведена под бројем 401-3/150 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве и 1 јунице. Вредност инвестиције 630.000,00 динара. Локација газдинства 

јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  ОДОБРЕНО:283.500,00 динара. 
 

119. Пријава Милан Милетић, Годачица 225, заведена под бројем 401- 3/151 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције  130.000,00 динара.  

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  

ОДОБРЕНО:39.000,00 динара. 

 

IV.Пријаве поднете од стране носиоца комерцијалног породичног газдинства које 

испуњавају прописане услове, а по којима се због недостатка планираних средстава не 

одобравају средства подстицаја су: 
 

1. Пријава Милена Стефановић, Ушће 7 јули 216,  заведена под бројем 401-3/152 од 15.05.2017. године 

за инвестицију засада малине, систем за наводњавање, противградна мрежа, препарати за заштиту 

биља, коље и жица и пратећа  опрема на кп 2831, 2833, 2844, 2919 КО Рудњак. Вредност инвестиције 

507.787,66 динара. Локација газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у  

пољопривреди. 

 



2. Пријава Валентина Ђековић, Ђуре Ђукића 048Ј,  заведена под  бројем 401-3/153 од 15.05.2017. 

године за инвестицију засада малина са системом за  наводњавање  на кп 1871/1  КО Врдила. Вредност 

инвестиције 702.100,00 динара.  Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди.   
 

3. Пријава Младен Филиповић, Лађевци, заведена под бројем 401-3/154 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у  пољопривреди.  
 

4. Пријава Раде Милетић, Годачица 345, заведена под бројем 401- 3/155 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 1 краве и 2 телета. Вредност инвестиције 350.000,00 динара. Како није наведено 

да ли су телићи за тов или приплод, прихваћена је вредност инвестиције од 220.000,00 динара.  

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

5. Пријава Милан Николић, Браће Пирић 151, Чибуковац, заведена под бројем 401-3/157 од 15.05.2017. 

године за инвестицију засада вишње на кп 1705 и 1706 КО Адрани. Вредност инвестиције 1.015.000,00 

динара. Локација газдинства  није  на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

6. Пријава Бојан Белопавловић, Бапско поље 26, заведена под бројем 401-3/158 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 4 краве сименталске расе.  Вредност инвестиције 980.000,00 динара (призната 

вредност инвестиције по тачки 4.  Јавног огласа износи 880.000,00 динара). Локација газдинства  није 

на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

7. Пријава Радимир Матовић, Лазац120, заведена под бројем 401-3/159 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 1 уматичене  краве. Вредност инвестиције 250.000,00 динара (призната вредност 

инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 220.000,00 динара).  Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима  рада у пољопривреди.  
 

8. Пријава Марија Руменић, Лазац 115, заведена под бројем 401-3/160 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 10 уматичених оваца,  1 овна и 1  уматичену краву. Вредност инвестиције 

550.000,00 динара (призната вредност инвестиције  по тачки 4. Јавног огласа износи 365.000,00 

динара). Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

9. Пријава Василије Лазовић, Лазац 94,  заведена под бројем 401-3/161 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад јвишње. Вредност инвестиције 1.913.388,00 динара. Призната вредност инвестиције 

за трошкове припреме земљишта  и трошкове садње је 599.555,00 динара. Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

10. Пријава Владимир Сићевић, Мрсаћ 79, заведена под бројем 401-3/162 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавка 2 високомлечне краве и 2 женска телета за приплод.  Вредност инвестиције 

570.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

11. Пријава Данијела Војиновић, Буњачка 59, заведена под бројем 401-3/163 од 15.05.2017.године за 

инвестицију набавке система за наводњавање и противградну заштиту.  Вредност инвестиције 

414.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима  рада у пољопривреди. 
 

12. Пријава Драгомир Ракић, Лазац 83,  заведена под бројем 401-3/164 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засад јабуке. Вредност инвестиције 1.582.800,00 динара. Призната вредност инвестиције за 

трошкове припреме земљишта  и трошкове садње је 659.450,00 динара.  Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

13. Пријава Миломир Милићевић, Самаила 272, заведена под бројем 401-3/165 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке сертификованих садница малине, постављање коља, система за наводњавање, 

ископавање артеријског бунара. Вредност инвестиције 1.000.000,00 динара.   Локација газдинства  није 

на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

 



14. Пријава Вукић Лазовић, Жичка 4/А,  заведена под бројем 401-3/166 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке садног материјала, конструкције за пластенике, система за наводњавање.Вредност 

инвестиције 600.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у 

пољопривреди. 
 

15. Пријава Срећко Дугалић, 12 Кованлучка 2, заведена под бројем 401-3/167 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода на кп 406/1, 406/4 и 410/2 КО Кованлук са системом за наводњавање. 

Вредност инвестиције 940.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима 

рада у пољопривреди. 
 

16. Пријава Весна Миливојевић, Витковац 180, заведена под бројем 401-3/170 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада трешње. Вредност инвестиције 1.913.380,00 динара. Призната вредност инвестиције 

за трошкове припреме земњишта за садњу и трошкове садње је 599.555,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

17. Пријава Зоран Пројовић, Лађевци 245, заведена под бројем 401-3/175 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 14 телади за тов до 300 кг тежине.  Вредност инвестиције 910.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежани условима рада у  пољопривреди. 
 

18. Пријава Радован Јанковић, Раваница 218, заведена под бројем 401-3/178 од 15.05.2017.године за 

инвестицију набавке 22 овце двиски . Вредност инвестиције 374.000,00 динара (призната вредност 

инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 264.000,00 динара).  Локација газдинства јесте на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

19. Пријава Миљојко Милановић, Лешево 35, заведена под бројем 401-3/179 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 приплодне краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

20. Пријава Верољуб Стевановић, Лешево 45, заведена под бројем 401-3/180 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 приплодне краве.   Вредност инвестиције 450.000,00 динара (призната вредност 

инвестиције по члану 4. Јавног огласа износи 440.000,00 динара).  Локација газдинства није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

21.  Пријава Радмила Илић, Стубал 332,  заведена под бројем 401-3/181 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

22. Пријава Миле Бркушанин, Врдила 95, заведена под бројем 401-3/182 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 5 пластеника за производњу јагодичастог воћа, садног материјала, система за 

наводњавање, фолије, ињектора, ђубрива и потапајуће пумпе. Вредност инвестиције 300.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

23. Пријава Дејан Ракић, Лазац 82,  заведена под бројем 401-3/183 од 15.05.2017. године за инвестицију 

засада јабуке на кп 1718/2 и 1719/2 КО Лазац. Вредност инвестиције 2.157.543,00 динара (призната 

вредност инвестиције је 1.090.580,00 динара). Локација газдинства  није на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди. 
 

24. Пријава Слађана Дебељак, Зелена гора 56/4/18, заведена под бројем 401-3/184 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке  система за наводњавање кап по кап на кп 1477/2 у Адранима. Вредност 

инвестиције 62.589,87 динара (призната вредност инвестиције износи 52.158,22 динара). Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

25. Пријава Славица Милановић, Годачица 339, заведена под бројем 401-3/187 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве и 1 јуницу. Вредност инвестиције 630.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

 



26. Пријава Саша Коматовић, Раваница 76, заведена под бројем 401-3/190 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 11 оваца двиски. Вредност инвестиције 187.000,00 динара (призната вредност 

инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 132.000,00 динара). Локација газдинства  јесте на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

27. Пријава Мира Рашовић, Рудно 98,  заведена под бројем 401-3/191 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 музне краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства  

јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

28. Пријава Милан Бошковић, Топлице Милана 7/16, заведена под бројем 401-3/193 од 15.05.2017. 

године за инвестицију бушење артеријског бунара и набавка система за наводњавање са 

микрораспршивачем за наводњавање органских засада малина и бадема на површини 1,805 ха у 

Дракчићима. Вредност инвестиције 1.141.767,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са 

отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

29. Пријава Дубравка Ковинић Бошковић, Лазац 110, заведена под бројем 401-3/195 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке засада јабуке . Вредност инвестиције 2.157.543,00 динара. Призната 

вредност инвестиције за трошкове припреме земљишта за садњу и трошкове садње је 1.064.195,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

30. Пријава Милан Корићанац, Лађевци 96, заведена под бројем 401-3/196 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 30 јагњади за тов до 40 кг тежине и 7 приплодних крмача. Вредност инвестиције 

425.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

31. Пријава Александар Варевац, Драгосињци 240, заведена под бројем 401-3/198 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 3 краве и 1теле за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 725.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

32. Пријава Славица Коматовић, Витановац бб, заведена под бројем 401-3/199 од 15.05.2017.године за 

инвестицију набавке плугова двобразних, тањираче, дрљаче, циклона за растурање вештачког ђубрива 

и приколице прављене. Наведена вредност инвестиције до 1700 еура. Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

33. Пријава Љиљана Костовић, Дедевци 45, заведена под бројем 401-3/200 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке засада јабуке . Вредност инвестиције 1.129.800,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

34. Пријава Владимир Кнежевић, Матарушка Бања Обилићева 40, заведена под бројем 401-3/201 од 

15.05.2017. године за инвестицију набавке 20 пчелињих друштава са кошницама. Вредност инвестиције 

300.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

35. Пријава Милун Петровић, Годачица,  заведена под бројем 401-3/202 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

36. Пријава Љиљана Радовановић, Пионирска 19 Краљево ,  заведена под бројем 401-3/203 од 

15.05.2017. године за инвестицију набавке система за наводњавање и фолије. Вредност инвестиције 

472.000,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

37. Пријава Јован Главоњић, Живојина Лазића Солунца 027,  заведена под бројем 401-3/205 од 

15.05.2017. године за инвестицију набавке 3 музне краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. 

Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

38. Пријава Зоран Ћубовић, Самаила 342, заведена под бројем 401-3/206 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 приплодну  краву, 1 приплодну крмачу, 1 приплодни нераст и 12 прасића 

(нејасно да ли прасиће тови и до које тежине). Вредност инвестиције 386.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 



39. Пријава Славиша Илић, Тавник 19,  заведена под бројем 401-3/208 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве и 2 назимице. Вредност инвестиције 510.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

40. Пријава Зоран Виријевић, Раваница 50, заведена под бројем 401-3/211 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 4 назимице и 1 нераста. Вредност инвестиције 175.000,00 динара. Локација 

газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

41. Пријава Славко Чоловић, Краљево, Ибарска 24, заведена под бројем 401-3/212 од 15.05.2017. 

године за инвестицију крушке и шљиве. Вредност инвестиције 1.055.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

42. Пријава Петар Јанковић, Лазац 60,  заведена под бројем 401-3/213 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада шљиве и кајсије. Вредност инвестиције 1.033.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.  
 

43. Пријава Радослав Пејовић, Лазац 065, заведена под бројем 401-3/214 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада кајсије и вишње. Вредност инвестиције 1.078.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

44. Пријава Милоје Живковић, Брезова 71,  заведена под бројем 401-3/216 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства  јесте на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

45. Пријава Никола Куч, Метикоши 78,  заведена под бројем 401-3/219 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода на кп 109 и кп 99/4 КО Метикош и набавка система за наводњавање. 

Вредност инвестиције 1.006.400,00 динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним 

условима рада у пољопривреди. 
 

46. Пријава Дејан Божовић, Самила 460,  заведена под бројем 401-3/220 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 уматичене  краве. Вредност инвестиције 200.000,00 динара. Локација газдинства  

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

47. Пријава Иван Јевремовић, Адрани 177 заведена под бројем 401-3/222 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 4 телета до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 260.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

48. Пријава Милица Коматовић, Раваница 9, заведена под бројем 401-3/223 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 2 приплодне јунице. Вредност инвестиције 380.000,00 динара. Локација 

газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

49. Пријава Стоја Чоловић, Цветке 154А, заведена под бројем 401-3/224 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 јунице и 7 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 645.000,00 

динара. Локација газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

50. Пријава Игор Милошевић, Роћевићи 127, заведена под бројем 401-3/225 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве и 1 назимице. Вредност инвестиције 255.000,00 динара. Локација 

газдинства  није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

51. Пријава Стојадинка Нешовић, Самила 603, заведена под бројем 401-3/227 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. Локација газдинства  није на 

подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
 

52. Пријава Сретен Трнавац, Тавник 40А, заведена под бројем 401-3/229 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 20 телади за тов до 450 кг тежине. Вредност инвестиције 1.050.000,00 динара. 

Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 



53. Пријава Бранко Бунарџић, Краљево, Доситејева 166/2, заведена под бројем 401-3/231 од 15.05.2017. 

године за инвестицију засада кајсије. Вредност инвестиције 800.000,00 динара. Локација газдинства 

није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 

 

V.Пријаве поднете од стране носиоца комерцијалног породичног газдинства које се због 

недостатка документација (непотпуне пријаве) одбацују су: 

 

1. Пријава Милош Капларевић, Обрва 157, заведена под бројем 401-3/4 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. У приложеној документацији 

уз пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства  пољопривреда једино и 

основно занимање. 
 

2. Пријава Јовица Тулумбић, Савово 12, заведена под бројем 401-3/7 од 15.05.2017. године  

за инвестицију засада малине са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 1.121.500,00 динара. 

У пријави подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града 

Краљева и Фонда за развој пољопривреде. Стручна служба, из евиденције са којом располаже, 

утврдила је да је користио средства кредитне подршке у 2013.години преко Opportunity banke. 

Недостаје потврда о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 

2013.години. 
 

3. Пријава Драган Чоловић, Лазац 53, заведена под бројем 401-3/15 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада кајсија и јабука и заштита биља. Вредност инвестиције 1.022.500,00 динара. У 

пријави подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева 

и Фонда за развој пољопривреде у 2013. години. Стручна служба је, из евиденција са којима 

располаже, утврдила да је користио средства кредитне подршке у 2013.години преко ProCredit banke. 

Недостаје потврда о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 

2013.години. 
 

4. Пријава Владан Петровић, Обрва 207, заведена под бројем 401-3/30 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 15 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 975.000,00 динара. У 

пријави подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева 

и Фонда за развој пољопривреде. Стручна служба је, из евиденција са којима располаже, утврдила да је 

користио средства кредитне подршке у 2016.години преко Opportunity banke. Недостаје потврда о 

измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2016.години. 
 

5. Пријава Миломир Миличић, Мрсаћ 75Б, заведена под бројем 401-3/34 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 6 приплодних јуница. Вредност инвестиције 1.080.000,00 динара. У приложеној 

документацији уз  пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства  

пољопривреда једино и основно занимање. 
 

6. Пријава Драган Станимировић, Самаила 105, заведена под бројем 401-3/37 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке телеади за тов до 500 кг тежине и јуницу за приплод. Вредност инвестиције 

1.025.000,00 динара. У пријави подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из 

буџета града Краљева и Фонда за развој пољопривреде. Стручна служба је, из евиденција са којима 

располаже утврдила да је користио средства кредитне подршке у 2016.години преко Opportunity banke. 

Недостаје потврда о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 

2016. години. 
 

7. Пријава Младен Рондаш, Врба 330,  заведена под бројем 401-3/41 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 5 високомлечних крава. Вредност инвестиције 1.088.00,00 динара. Недостаје 

потврда о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2014. год. 

код Оpportunity banke. 

 



8. Пријава Раденко Пешић, Река 49,  заведена под бројем 401-3/45 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 1 краве. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. У приложеној документацији 

уз  пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства  пољопривреда једино и 

основно занимање. 
 

9. Пријава Дејан Тијодоровић, Роћевићи 52, заведена под бројем 401-3/76 од 15.05.2017. године за 

инвестицију подизања вишегодишњег засада (не зна се коју врсту засада намерава да сади и на којој 

парцели) и набавка мреже против глодара. Вредност инвестиције 995.000,00 динара. У приложеној 

документацији уз  пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства  

пољопривреда једино и основно занимање. 
 

10. Пријава Дејан Томашевић, Цветке 23, заведена под бројем 401-3/68 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 17 јунади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције није наведена. У 

приложеној документацији уз пријаву недостаје извод из Регистра о пријављеним површинама 

под пољопривредним културама. 
 

11. Пријава Драган Лукић, Годачица 49, заведена под бројем 401-3/113 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 30 пчелињих друштава. Вредност инвестиције 450.000,00 динара. У приложеној 

документацији уз  пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства 

пољопривреда једино и основно занимање. 

 

12. Пријава Зоран Шљивић, Милочај 142, заведена под бројем 401-3/131 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке две краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. У приложеној 

документацији уз пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства  

пољопривреда једино и основно занимање.  

 

13. Пријава Милан Ајтовић, Обрва 138, заведена под бројем 401-3/168 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве и 5 телади.Вредност инвестиције 570.000,00 динара. У пријави 

подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева и Фонда 

за развој пољопривреде. Стручна служба је из евиденција са којом располаже, утврдила је да је 

користио средства кредитне подршке у 2013. години преко Opportunity banke. Недостаје потврда о 

измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2013. години. 
 

14. Пријава Драган Маринковић, Бзовик 55, заведена под бројем 401-3/169 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада шљива на кп 881 Бзовик. Вредност инвестиције 763.000,00 динара. У приложеној 

документацији недостаје потврда о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења 

кредитне подршке у 2013. години код Оpportunity banke.  
 

15. Пријава Стојанка Милошевић, Дракчићима 156, заведена под бројем 401-3/172 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 1 краве. Вредност инвестиције 220.000,00 динара. У пријави подносилац 

је навела да није користила средства финансијске подршке из буџета града Краљева и Фонда за развој 

пољопривреде. Стручна служба је из евиденција са којима располаже утврдила да је користила 

средства кредитне подршке у 2014. години преко Otp banke. Недостаје потврда о измиреним 

доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2014. години. 
 

16. Пријава Гордана Михаиловић, Годачица, заведена под бројем 401-3/176 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 12 назимица и 1 нераста. Вредност инвестиције 455.000,00 динара. У приложеној 

документацији недостаје извод из Регистра о пријављеним површинама под пољопривредним 

културама. 
 

17. Пријава Миломир Виријевић, Годачица, заведена под бројем 401-3/188 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. У пријави подносилац је навео 

да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева и Фонда за развој 



пољопривреде. Стручна служба је из евиденција са којима располаже утврдила да је користио средства 

кредитне подршке у 2015. години преко Opportunity banke. Недостаје потврда о измиреним доспелим 

обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2015. години. 
 

18. Пријава Љиљана Богдановић, Тавник 323, заведена под бројем 401-3/217 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 1 краве и 4 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 480.000,00 

динара. Локација газдинства  јесте на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Уз 

пријаву недостаје изјава да за предметну инвестицију није користила и неће користити 

подстицаје по истом основу из других извора и изјава којом се обавезује да прихвата обавезу из 

тачке 3. алинеја трећа и четврта Јавног огласа. 
 

19. Пријава Зоран Видојевић, Лађевци 514, заведена под бројем 401-3/218 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 10 пчелињих друштава са кошницама. Вредност инвестиције није наведена. У 

приложеној документацији уз пријаву недостаје извод из Регистра о броју пријављених пчела. 
 

20. Пријава Милан Дебељак, Печеног 22, заведена под бројем 401-3/226 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавку 1 краве. Вредност инвестиције није наведена. У приложеној документацији уз 

пријаву недостаје доказ да је носиоцу пољопривредног газдинства пољопривреда једино и 

основно занимање. 
 

21. Пријава Милован Лишанин, Обрва 232 заведена под бројем 401-3/228 од 15.05.2017. године за 

инвестицију садње паприке на отвореном. Вредност инвестиције 902.000,00 динара. У пријави 

подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева и Фонда 

за развој пољопривреде. Стручна служба је из евиденција са којима располаже утврдила да је користио 

средства кредитне подршке у 2014. години преко Opportunity banke. Недостаје потврда о измиреним 

доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2014. години. 
 

22. Пријава Слађана Драгутиновић, Краљева, Хероја Маричића 095/4/23, заведена под бројем 401-3/230 

од 15.05.2017. године за инвестицију набавке телади за тов до 500 кг тежине и јуницу за приплод. 

Вредност инвестиције 975.000,00 динара. У приложеној документацији недостаје извод из Регистра 

о пријављеним површинама под пољопривредним кулурама. 
 

23. Пријава Петар Радојевић, Витановац, 410  заведена под бројем 401-3/232 од 17.05.2017. године за 

инвестицију набавке 50 јагњади за тов до 40 кг. Вредност инвестиције 300.000,00 динара. У пријави 

подносилац је навео да није користио средства финансијске подршке из буџета града Краљева и Фонда 

за развој пољопривреде. Стручна служба је из евиденција са којима располаже утврдила да је користио 

средства кредитне подршке у 2013, 2014 и 2015. години преко Opportunity banke. Недостаје потврда о 

измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне подршке у 2013, 2014 и 2015. 

години. 
 

24. Пријава Милан Пејковић, Краљево, Доситејева,  заведена под бројем 401-3/233 од 19.05.2017. 

године за инвестицију набавке 20 оваца. Вредност инвестиције 240.000,00 динара. У приложеној 

документацији уз пријаву недостаје фотокопија личне карте.  

 

VI.Пријаве поднете од стране носиоца комерцијалног породичног газдинства које се због 

недостатака у попуњавању пријаве (непотпуне пријаве) одбацују су:  
 

1.  Пријава Јованка Весовић, Лазац 73, заведена под бројем 401-3/42 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине са системом за наводњавање и противградном мрежом. У пријави није 

наведена вредност инвестиције.  
 

2. Пријава Мира Урошевић, Роћевићи 58, заведена под бројем 401-3/78 од 15.05.2017. године за 

инвестицију подизања вишегодишњег засада и заститне мреже против глодара. Вредност инвестиције 

780.000,00 динара. У пројекту није наведено коју врсту садног материјала подносилац пријаве 

сади. 
 



3.Пријава Верољуб Мићић, Раваница 117, заведена под бројем 401-3/189 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 10 телади за тов. Вредност инвестиције 700.000,00 динара (призната вредност 

инвестиције по тачки 4. Јавног огласа износи 650.000,00 динара).  У пријави није наведено до које 

килаже ће товити телад. 

 

VII. Пријаве поднете од стране носиоца комерцијалног породичног газдинства које не 

испуњавају прописане услове су: 
 

1.  Пријава Драган Лишанин, Обрва 227, заведена под бројем 401-3/32 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 5 телади за тов до 500 кг тежине и 2 приплодне јунице сименталске расе. Вредност 

инвестиције 705.000,00 динара. Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног 

бележника не може се утврдити да је подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности 

на газдинству једино и основно занимање. 
 

2. Пријава Бојан Јанковић, Лазац 163 б, заведена под бројем 401-3/36 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 3 јунице 7 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.025.000,00 динара. 

Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 46-4-4/15 од 

17.07.2015. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду (није доставио 

доказ о извршеном мерењу за 6 грла). 
 

3. Пријава Маја Речевић, Жича 530, заведена под бројем 401-3/38 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагода у Савову са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 

1.047.900,00 динара. Нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са Фондом за 

развој пољопривреде број 45-2-125/16 од 27.06.2016. године. 
 

4. Пријава Милинко Старчевић, Жича 566, заведена под бројем 401-3/40 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јагоде у Савову са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 

1.085.000,00 динара. Нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са Фондом за 

развој пољопривреде број 45-2-23/16 од 20.06.2016. године. Подносилац захтева није доставио 

потврду Opportunity banke о измиреним доспелим обавезама по основу коришћења кредитне 

подршке у 2013. години. 
 

5. Пријава Миливоје Станковић, Сирча 12, заведена под бројем 401-3/44 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине у Гледићу са системом за наводњавање кап по кап. Вредност 

инвестиције 1.064.700,00 динара. Нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са 

Фондом за развој пољопривреде број 45-2-57/16 од 20.06.2016. године.  
 

6. Пријава Радмила Дражовић, Маглич, заведена под бројем 401-3/60 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада малине са системом за наводњавање. Вредност инвестиције 439.000,00 динара. 

Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележника не може се утврдити да је 

подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на газдинству једино и основно 

занимање и нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са Фондом за развој 

пољопривреде број 45-2-86/16 од 27.06.2016. године.  
 

7. Пријава Мила Мишовић, Лазац 362, заведена под бројем 401-3/64 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 5 мушких телади за тов до 500 кг тежине и 1 високо млечну уматичену краву. 

Вредност инвестиције 545.000,00 динара. Није испунила обавезе по закљученом уговору са 

Фондом за развој пољопривреде број 98-2-06/14 од 04.09.2014. године на основу констатације 

председника Савета за пољопривреду (члан 3. уговора - доказ о извршеном мерењу). Подносилац 

пријаве није доставио доказ – потврду Opportunity banke да редовно измирује доспеле обавезаме 

по основу коришћења кредитне подршке у 2015. години. 
 

8. Пријава Борислав Зуцовић, Тавник 38, заведена под бројем 401-3/71 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 5 телади за тов до 500 кг тежине и 2 назимице. Вредност инвестиције 395.000,00 

динара. У достављеној Изјави са два сведока оверене код Јавног бележника наведено да је 



подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатност на газдинству било једино и основно 

занимање, не јасно да ли приходе сада остварује по основу пензије. 
 

9. Пријава Исидор Грујичић, Милочај 235, заведена под бројем 401-3/88 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 8 телади за тов до 500 кг тежине Вредност инвестиције 520.000,00 динара. Није 

испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 33-2-56/15 од 

26.06.2015. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду (члан 3. уговора 

- доказ о извршеном мерењу).  
 

10. Пријава Петар Лишанин, Обрва 237, заведена под бројем 401-3/94 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 6 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 390.000,00 динара. Није 

испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 45-2-20/16 од 

20.06.2016. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду (члан 3. 

уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

11. Пријава Љубомир Радивојевић, Лађевци 381, заведена под бројем 401-3/96 од 15.05.2017. 

године за инвестицију 16 телади за тов до 500 кг тежине Вредност инвестиције 1.008.000,00 

динара. Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 45-

2-63/16 од 20.06.2016. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду (члан 

3. уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

12. Пријава Љубиша Радисављевић, Жичка 72, заведена под бројем 401-3/104 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 20 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 1.300.000,00 

динара. Нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са Фондом за развој 

пољопривреде број 45-2-110/16 од 27.06.2016. године.  
 

13. Пријава Петар Драшковић, Цветке 135, заведена под бројем 401-3/109 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 10 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. 

Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 128-2-2-

11/15 од 20.11.2015. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду 

(члан 3. уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

14. Пријава Никола Радовановић, Лопатница 102, заведена под бројем 401-3/114 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 40 пчелињих друштава. Вредност инвестиције 600.000,00 динара. 

Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележника не може се утврдити да је 

подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на газдинству једино и основно 

занимање.  
 

15. Пријава Александар Зуцовић, Тавник 238, заведена под бројем 401-3/123 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 5 телади за тов до 500 кг тежине и 50 прасади за тов до 100 кг тежине. 

Вредност инвестиције 750.000,00 динара. Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом 

за развој пољопривреде број 45-2-118/16 од 27.06.2016. године на основу констатације 

председника Савета за пољопривреду (члан 3. уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

16. Пријава Горан Вучићевић, Метикоши 85, заведена под бројем 401-3/128 од 15.05.2017. године 

за инвестицију  подизања пластеника са системом за наводњавање и расад поврћа. Вредност 

инвестиције 598.450,00 динара. Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележ-

ника не може се утврдити да је подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на 

газдинству једино и основно занимање. У приложеној документацији недостаје Изјава да за пред-

метну инвестицију није користио и неће користити подстицаје по истом основу из других извора 

и изјаву којом се обавезује да прихвата обавезу из тачке 3. алинеја трећа и четврта Јавног огласа. 
 

17. Пријава Анка Јовићевић, 7. јули 124 Ушће, заведена под бројем 401-3/133 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке садног материјала и система за наводњавање. Вредност инвестиције 

830.000,00 динара. Нема доказ о испуњеним обавезама по закљученом уговору са Фондом за 

развој пољопривреде број 45-2-54/16 од 20.06.2016. године.  
 



18. Пријава Стеван Стојковић, Јарчујак 77, заведена под бројем 401-3/148 од 15.05.2017. године за 

инвестицију 10 телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. Из 

достављеног Уверења Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање види се да је 

Стеван Стојковић био запослен до 2001. године, након чега нема никакве евиденције о даљем 

пензионом осигурању. 
 

19. Пријава Танкосава Пешић, Годачица 136, заведена под бројем 401-3/156 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 12 мушких телади за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције 

780.000,00 динара. Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој 

пољопривреде број 45-2-118/16 од 27.06.2016. године на основу констатације председника 

Савета за пољопривреду (члан 3. уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

20. Пријава Видоје Николић, Прогорелица 16, заведена под бројем 401-3/171 од 15.05.2017. године 

за инвестицију засад малине. Вредност инвестиције 628.000,00 динара. Из достављене Изјаве са 

два сведока оверене код Јавног бележника не може се утврдити да је подносиоцу захтева 

обављање пољопривредне делатности на газдинству једино и основно занимање.   
  

21. Пријава Зоран Вуковић, Цветаке 260, заведена под бројем 401-3/174 од 15.05.2017. године за 

инвестицију набавке 16 телади за тов до 550 кг тежине. Вредност инвестиције 1.040.000,00 динара. 

Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележника не може се утврдити да је 

подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на газдинству једино и основно 

занимање.       
 

22. Пријава Зоран Марковић, Заклопача 263, заведена под бројем 401-3/177 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 30 пчелињих друштава са кошницама. Вредност инвестиције 450.000,00 

динара. Из достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележника не може се 

утврдити да је подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на газдинству 

једино и основно занимање.      
 

23. Пријава Славица Станковић, Цветке 251, заведена под бројем 401-3/185 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 4 телета за тов до 500 кг тежине. Вредност инвестиције није наведена. 

Није испунио обавезе по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 45-2-

143/16 од 27.06.2016. године на основу констатације председника Савета за пољопривреду 

(члан 3. уговора - доказ о извршеном мерењу).  
 

24. Пријава Срећко Нешовић, Годачица 238, заведена под бројем 401-3/186 од 15.05.2017. године 

за инвестицију набавке 1 нераста и 17 назимица. Вредност инвестиције 630.000,00 динара. Из 

достављене Изјаве са два сведока оверене код Јавног бележника не може се утврдити да је 

подносиоцу захтева обављање пољопривредне делатности на газдинству једино и основно 

занимање.    
    

25. Пријава Иван Миленић, Мрсаћ 107, заведена под бројем 401-3/194 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада јабука. Вредност инвестиције 800.000,00 динара. Из достављеног Уверења 

Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање утврђено да подносиоцу захтева 

пољопривреда није једино и основно занимање (осигуран преко радње “Хани” Београдска бб). 
 

26. Пријава Ранислав Милутиновић, Адрани 493, заведена под бројем 401-3/197 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке фрезе, канте за прскање и сејалице за кукуруз. Вредност 

инвестиције 340.000,00 динара. Из достављеног Уверења Републичког Фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање утврђено да подносиоцу захтева пољопривреда није једино и основно 

занимање. 
 

27. Пријава Марко Карајовић, Гледић 038, заведена под бројем 401-3/204 од 15.05.2017. године за 

инвестицију засада шљиве и набавку 20 оваца и 1 овна. Наведена вредност инвестиције за пројекат 



из области воћарства 109.000,00 динара. Нема доказ о испуњењу уговоренних обавеза по 

закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде број 45-2-112/16 од 27.06.2016.године. 

Подносилац пријаве није доставио доказ – потврду Opportunity banke да редовно измирује 

доспеле обавезаме по основу коришћења кредитне подршке у 2014. години. 
 

28. Пријава Милица Јовићевић, 23. новембар 40А, заведена под бројем 401-3/221 од 15.05.2017. 

године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Нема доказ о 

испуњењу уговорених обавеза по закљученом уговору са Фондом за развој пољопривреде 

број 45-2-93/16 од 27.06.2016. године. 

 

VIII. Против овог решења може се изјавити приговор ради преиспитивања првостепеног 

решења, Градском већу града Краљева, у року од 8 (осам) дана од дана пријема овог решења. 

Приговор се предаје преко Савета за пољопривреду града Краљева, непосредно писмено 

на писарници Градске управе града Краљева или препоручено путем поште на адресу: Град 

Краљево, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 

број 1, са таксом од 200,00 динара по тарифном броју 1. тачка 1. Одлуке о градским 

административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа (''Службени лист 

града Краљева'', број 13/13), која се уплаћује у корист градске административне таксе, број рачуна: 

840-742241843-03, по моделу 97, позив на број 45050. 

 

IX. Решење доставити: подносиоцима пријава, Одељењу за привреду и финансије Градске 

управе града Краљева, и уз материјал са седнице. 

  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

Број: 011-166/2017-І     

Дана: 13. 07. 2017. године 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

                                        др Предраг Терзић, дипл. политиколог 

 

 


