
 На основу  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних 
мера, 2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава („Службени лист града Краљева“, број 10/2022),  члана 10. став 2. Правилника о 
условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицaje инвестицијама у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину  („Службени лист града Краљева“, 
број 11/2022), члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину („Службени лист 
града Краљева“, број 43/2021), тачке 10. Јавног огласа за доделу средстава за подстицаје 
инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину Градског 
већа града Краљева број 011-122/2022-I од 20.04.2022. године и члана 24. став 2. и члана 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/2019-
пречишћен текст), 

 Градско веће града Краљева, на Осамдесет трећој (ванредној) седници одржаној 
дана 30. јуна 2022. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
1. ОДОБРАВА се додела средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава за 2022. годину у укупном износу 30.020.190,00 динара за 145 
пријаве носиоца комерцијалног породичног газдинства, и то: 

 
СЕКТОР МЛЕКО 

(1)  Пријава Бисерке Стефановић, Адрани, Петра Карађорђевића број 68, заведена под 
бројем 401-3/38-2022 од 19.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 90. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(2) Пријава Александра Дробњака, Тавник, Рудничка број 1, заведена под бројем 401-
3/42-2022 од 20.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве сименталске расе. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 80. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(3) Пријава Сање Милосављевић, Милочај, број 146,  заведена под бројем 401-3/49-
2022 од 24.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 
440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 75. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(4) Пријава Марије Радовановић, Милочај, Надежде Петровић, број 9,  заведена под 
бројем 401-3/63-2022 од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 75. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(5) Пријава Дејана Ђорђевића, Пекчаница, број 17А, заведена под бројем 401-3/94-2022 
од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 2 јунице. Вредност инвестиције 
380.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 114.000,00 динара. 

(6) Пријава Мирка Дамљановића, Лађевци, Лађевачка број 158, заведена под бројем 
401-3/90-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност 
инвестиције 650.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(7) Пријава Стефана Бркушанца, Мрсаћ, број 288, заведена под бројем 401-3/133-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 5 јуница. Вредност инвестиције 
950.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 60. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(8) Пријава Јелене Јоксимовић, Гледић, број 120, заведена под бројем 401-3/70-2022 од 
30.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 
динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 60. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(9) Пријава Јелене Драгићевић, Мрсаћ, Солунска број 9А, заведена под бројем 401-
3/123-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 60. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 



(10) Пријава Милкице Тошовић, Лађевци, Драгана Ђоковића, број 55, заведена под 
бројем 401-3/37-2022 од 19.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 55. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(11) Пријава Ане Ратковић, Мрсаћ, Светога Саве, број 26, заведена под бројем 401-
3/109-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 5 јуница. Вредност 
инвестиције 950.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 55. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(12) Пријава Верице Јеленић, Раваница, број 137, заведена под бројем 401-3/32-2022 
од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 1 краве. Вредност инвестиције 
220.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 55. ОДОБРЕНО: 99.000,00 динара. 

(13) Пријава Бранислава Митровића, Цветке, Светог Саве, број 34А, заведена под 
бројем 401-3/142-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 јунице. 
Вредност инвестиције 570.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 171.000,00 
динара. 

(14) Пријава Јована Луковића, Самаила, број 336, заведена под бројем 401-3/69-2022 од 
27.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(15) Пријава Дарка Плавшића, Самаила, број 48, заведена под бројем 401-3/98-2022 од 
01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(16) Пријава Ивана Дмитровића, Обрва, број 168, заведена под бројем 401-3/55-
2022 од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. Вредност инвестиције 
760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 55. ОДОБРЕНО: 228.000,00 динара. 

(17) Пријава Ненада Миличића, Мрсаћ, Радомира Миличића, број 10, заведена под 
бројем 401-3/110-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(18) Пријава Александра Вуковића, Цветке, број 295, заведена под бројем 401-3/74-2022 
од 30.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. Вредност инвестиције 
760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 228.000,00 динара. 

(19) Пријава Владимира Дугалића, Бресник, Краља Петра, број 32, заведена под бројем 
401-3/117-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност 
инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(20) Пријава Милана Плавшић, Самаила, Бранка Ћопића, број 8, заведена под бројем 
401-3/99-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(21) Пријава Милоша Рајовића, Ратина, Карађорђева, број 29, заведена под бројем 401-
3/13-2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(22) Пријава Владимира Станишића, Жича, број 89Г, заведена под бројем 401-3/5-2022 
од 10.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(23) Пријава Стефана Милошевића, Мрсаћ, број 145, заведена под бројем 401-3/50-
2022 од 25.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(24) Пријава Милене Радаковић, Ушће, 7. јули, број 194Б, заведена под бројем 401-
3/149-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(25) Пријава Иване Јанковић, Лазац, Краљево, Југ Богданова, број 63В, заведена под 
бројем 401-3/8-2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 



Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(26) Пријава Милана Мирковића, Лађевци, Лађевачка, број 170, заведена под бројем 
401-3/77-2022 од 30.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(27) Пријава Драгана Вукосављевића, Петропоље, Краљево, Михајла Пупина, број 19А, 
заведена под бројем 401-3/95-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 
краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 
198.000,00 динара. 

(28) Пријава Рада Павловића, Милаковац, број 69, заведена под бројем 401-3/111-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 3 јунице. Вредност инвестиције 
570.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 171.000,00 динара. 

(29) Пријава Божидара Дамјановића, Краљево, Доситејева, број 130/10, заведена под 
бројем 401-3/92-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(30) Пријава Драгана Ђоковића, Лађевци, број 481, заведена под бројем 401-3/68-2022 
од 24.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(31) Пријава Радована Јовандарића, Обрва, Краљево, Милана Ерића, број 43, заведена 
под бројем 401-3/107-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 40. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(32) Пријава Дејана Ратковића, Мрсаћ, број 331, заведена под бројем 401-3/105-2022 од 
01.06.2022. године за инвестицију набавке 5 јуница. Вредност инвестиције 
950.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 40. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(33) Пријава Смиљане Весовић, Лађевци, број 273, заведена под бројем 401-3/40-2022 
од 20.05.2022. године за инвестицију набавке 3 јунице. Вредност инвестиције 
570.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 40. ОДОБРЕНО: 171.000,00 динара. 

(34) Пријава Стоје Чоловић, Цветке, број 154а, заведена под бројем 401-3/73-2022 од 
30.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 40. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(35) Пријава Марка Галовића, Бзовик, Краљево, Змај Јовина, број 31, заведена под 
бројем 401-3/126-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. 
Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 198.000,00 
динара. 

(36) Пријава Александра Варевца, Драгосињци, Краљево, Николе Пашића, број 7, 
заведена под бројем 401-3/25-2022 од 17.05.2022. године за инвестицију набавке 4 
краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(37) Пријава Стефана Миловановића, Стубал, број 103, заведена под бројем 401-3/143-
2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(38) Пријава Марка Миличића, Мрсаћ, број 260, заведена под бројем 401-3/60-2022 од 
26.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(39) Пријава Милоша Радовановића, Милочај, број 151, заведена под бројем 401-3/140-
2021 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 



(40) Пријава Зорана Стојнића, Лађевци, број 469, заведена под бројем 401-3/93-2022 од 
01.06.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(41) Пријава Душана Коматовића, Раваница, број 80, заведена под бројем 401-3/97-2022 
од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(42) Пријава Бојана Милосављевића, Милочај, број 150В, заведена под бројем 401-3/27-
2022 од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(43) Пријава Вељка Лешевића, Мрсаћ, Краљево, Сарајевска, број 234, заведена под 
бројем 401-3/83-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 5 јуница. 
Вредност инвестиције 950.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(44) Пријава Јелене Раденковић, Лађевци, број 322, заведена под бројем 401-3/104-
2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. Вредност инвестиције 
760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 228.000,00 динара. 

(45) Пријава Деспота Милинковића, Мрсаћ, Краљево, Ивана Милутиновића, број 5Б, 
заведена под бројем 401-3/108-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 
јунице. Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 
228.000,00 динара. 

(46) Пријава Жељка Марковића, Врдила, Краљево, Јастребарска, број 23А, заведена 
под бројем 401-3/138-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(47) Пријава Марка Гајовића, Краљево, Слободана Пенезића, број 64, заведена под 
бројем 401-3/101-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(48) Пријава Марије Станимировић Ступников, Конарево, број 446, заведена под бројем 
401-3/65-2022 од 27.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(49) Пријава Вучка Томића, Роћевићи, Мила Корићанца, број 72, заведена под бројем 
401-3/106-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност 
инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(50) Пријава Предрага Вељковића, Пекчаница, број 15, заведена под бројем 401-3/31-
2022 од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 2 јунице. Вредност инвестиције 
380.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 114.000,00 динара. 

(51) Пријава Драгана Станимировића, Самаила, број 105, заведена под бројем 401-3/46-
2022 од 24.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(52) Пријава Перице Антонијевића, Мрсаћ, број 385, заведена под бројем 401-3/80-2022 
од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(53) Пријава Милуна Петровића, Годачица, број 267, заведена под бројем 401-3/136-
2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 
440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(54) Пријава Наташе Лазовић, Дракчићи, број 144, заведена под бројем 401-3/125-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 



(55) Пријава Драгана Маринковића, Бзовик, Краљево, Радослава Ерца, број 176, 
заведена под бројем 401-3/134-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 2 
краве. Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју 
са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 
198.000,00 динара. 

(56) Пријава Весне Ђикић, Краљево, Хајдук Вељкова, број 109/18, заведена под бројем 
401-3/96-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(57) Пријава Зорана Миладиновића, Бапско поље, Краљево, Драгослава Зечевића, број 
33, заведена под бројем 401-3/87-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 
4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(58) Пријава Дарка Благојевића, Годачица, Краљево, Драгослава Милетића-Рачића, 
број 8А, заведена под бројем 401-3/146-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију 
набавке 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(59) Пријава Љиљане Богдановић, Тавник, Краљево, Арсенија Чарнојевића, број 79, 
заведена под бројем 401-3/116-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 3 
краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 
198.000,00 динара. 

(60) Пријава Виолете Маринковић, Жича, Краљево, Николе Тесле, број 12, заведена 
под бројем 401-3/19-2022 од 16.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. 
Вредност инвестиције 760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 228.000,00 
динара. 

(61) Пријава Зорице Дмитровић, Обрва, број 90А, заведена под бројем 401-3/112-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(62) Пријава Мирољуба Поповића, Витановац, број 431, заведена под бројем 401-3/144-
2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 
440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(63) Пријава Марије Руменић, Лазац, број 115, заведена под бројем 401-3/64-2022 од 
27.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 440.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(64) Пријава Слободанке Драгићевић, Мрсаћ, број 358, заведена под бројем 401-3/124-
2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(65) Пријава Љиљане Лишанин, Лазац, број 224, заведена под бројем 401-3/91-2022 од 
01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 660.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(66) Пријава Драгољуба Стојнића, Лађевци, Краљево, Живојина Мишића, број 5, 
заведена под бројем 401-3/21-2022 од 16.05.2022. године за инвестицију набавке 3 
краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 
198.000,00 динара. 

(67) Пријава Светлане Богојевић, Годачица, број 254, заведена под бројем 401-3/102-
2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(68) Пријава Милуна Радојковића, Тавник, број 483, заведена под бројем 401-3/139-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(69) Пријава Милоша Јоксимовића, Самаила, број 128, заведена под бројем 401-3/52-
2022 од 25.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 



660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(70) Пријава Дарка Павловића, Милаковац, Краљево, Вука Караџића, број 45, заведена 
под бројем 401-3/15-2022 од 13.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. 
Вредност инвестиције 440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 132.000,00 
динара. 

(71) Пријава Милована Вилотијевића, Тавник, Воћарска, број 34, заведена под бројем 
401-3/44-2022 од 23.05.2022. године за набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(72) Пријава Верољуба Поповића, Стубал, број 61А, заведена под бројем 401-3/88-2022 
од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(73) Пријава Бојана Белопавловића, Бапско поље, Железничка, број 17, заведена под 
бројем 401-3/66-2022 од 27.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(74) Пријава Милана Ајтовића, Обрва, Милана Ерића, број 19, заведена под бројем 401-
3/6-2022 од 11.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност 
инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(75) Пријава Зорана Ћубовића, Самаила, број 342, заведена под бројем 401-3/61-2022 
од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 
440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(76) Пријава Драгана Терзића, Самаила, број 412, заведена под бројем 401-3/59-2022 
од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(77) Пријава Верољуба Стевановића, Лешево, број 45, заведена под бројем 401-3/41-
2022 од 20.05.2022. године за инвестицију набавке 2 краве. Вредност инвестиције 
440.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 132.000,00 динара. 

(78) Пријава Славољуба Миловановића, Тавник, број 182, заведена под бројем 401-
3/30-2022 од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност 
инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(79) Пријава Александра Јоксимовића, Дракчићи, број 51, заведена под бројем 401-3/76-
2022 од 30.05.2022. године за инвестицију набавке 2 јунице. Вредност инвестиције 
380.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 114.000,00 динара. 

(80) Пријава Душана Богдановића, Тавник, Краљево, Милана Богдановића, број 70, 
заведена под бројем 401-3/62-2022 од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 3 
краве. Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 
198.000,00 динара. 

(81) Пријава Младена Луковића, Дракчићи, број 1, заведена под бројем 401-3/75-2022 
од 30.05.2022. године за инвестицију набавке 4 јунице. Вредност инвестиције 
760.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 228.000,00 динара. 

(82) Пријава Владана Ђекића, Самаила, број 579, заведена под бројем 401-3/67-2022 од 
27.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(83) Пријава Милована Миловановића, Тавник, број 183, заведена под бројем 401-3/147-
2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(84) Пријава Димитрија Зуцовића, Тавник, Милана Богдановића, број 57, заведена под 
бројем 401-3/45-2022 од 24.05.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. 
Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 



отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(85) Пријава Верољуба Мићића, Раваница, Краљево, Хиландарска, број 8, заведена под 
бројем 401-3/81-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. 
Вредност инвестиције 660.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(86) Пријава Горана Радоњића, Самаила, број 491, заведена под бројем 401-3/118-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(87) Пријава Мирослава Вељковића, Годачица, Горња мала, број 20, заведена под 
бројем 401-3/131-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 3 јунице. 
Вредност инвестиције 570.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 171.000,00 
динара. 

(88) Пријава Драгана Дукића, Дракчићи, Краљево, Оливере Радојковић Чоловић, број 
40, заведена под бројем 401-3/100-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију 
набавке 4 краве. Вредност инвестиције 880.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(89) Пријава Зорана Вучићевића, Лађевци, број 242, заведена под бројем 401-3/24-2022 
од 17.05.2022. године за инвестицију набавке 3 краве. Вредност инвестиције 
660.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 198.000,00 динара. 

(90) Пријава Срећка Нешовића, Годачица, број 238, заведена под бројем 401-3/128-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 4 краве. Вредност инвестиције 
880.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима 
рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 
 

СЕКТОР МЕСО 
(1) Пријава Јована Ђуђића, Врдила, број 219, заведена под бројем 401-3/10-2022 од 

12.05.2022. године за инвестицију набавке 10 телади за тов до тежине најмање 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 85. ОДОБРЕНО: 
195.000,00 динара. 

(2) Пријава Николе Тошића, Јарчујак, Краљево, Радоша Пајовића, број 40, заведена 
под бројем 401-3/54-2022 од 25.05.2022. године за инвестицију набавке 15 телади за 
тов најмање до тежине 400 кг по телету. Вредност инвестиције 975.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 80. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(3) Пријава Николе Анђелковића, Прогорелица, Шумадијска, број 10А, заведена под 
бројем 401-3/132-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов 
најмање до тежине 400 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(4) Пријава Ненада Драшковића, Цветке, Светог Саве, број 25, заведена под бројем 
401-3/89-2022 од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов од 12 
месеци, најмање до 500кг тежине по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(5) Пријава Николе Раденковића, Милочај, Надежде Петровића, број 19, заведена под 
бројем 401-3/130-2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов 
најмање до тежине  400-450 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(6) Пријава Жељка Урошевића, Цветке, Браће Југовић, број 3, заведена под бројем 
401-3/85-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 10 телади за тов до 
тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 650.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 50. ОДОБРЕНО: 195.000,00 динара. 

(7) Пријава Богдана Вукићевића, Цветке, број 57, заведена под бројем 401-3/121-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов најмање до тежине 
500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није 



на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(8) Пријава Стефана Јанића, Цветке, Јована Курсуле, број 13, заведена под бројем 401-
3/1-2022 од 06.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине 
најмање 450 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(9) Пријава Милана Весковића, Дракчићи, број 129А, заведена под бројем 401-3/35-
2022 од 19.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине 
најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(10) Пријава Светозара Пандрца, Краљево, Ђуре Дукића, број 15А, заведена под бројем 
401-3/79-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до 
тежине најмање 400 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(11) Пријава Борка Станимировића, Самаила, Драгане Сићевић, број 17А, заведена под 
бројем 401-3/28-2022 од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов 
до тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(12) Пријава Љубомира Радивојевића, Лађевци, Лађевачка, број 90, заведена под 
бројем 401-3/2-2022 од 09.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов 
до тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(13) Пријава Томислава Трифуновића, Поповићи, Солунска, број 16, заведена под 
бројем 401-3/26-2022 од 17.05.2022. године за инвестицију набавке 14 телади за тов 
до тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 910.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(14) Пријава Наде Раденковић, Цветке, Петра Гавриловића, број 60, заведена под 
бројем 401-3/43-2022 од 23.05.2022. године за инвестицију набавке 13 јунади за тов 
најмање до тежине 450 кг по јунету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(15) Пријава Драгана Максимовића, Матаруге, Папраћанска, број 94, заведена под 
бројем 401-3/115-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 9 телади за тов 
до тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 585.000,00 динара. 
Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 45. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(16) Пријава Саше Мандића, Стубал, број 141, заведена под бројем 401-3/135-2022 од 
03.06.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине најмање 400 кг 
по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(17) Пријава Храна Јеленића, Раваница, број 8, заведена под бројем 401-3/86-2022 од 
31.05.2022. године за инвестицију набавке 10 оваца и 1 овна. Вредност инвестиције 
175.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 78.750,00 динара. 

(18) Пријава Срећка Милосављевића, Милочај, број 251, заведена под бројем 401-3/12-
2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов до тежине 
најмање 350 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 35. ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(19) Пријава Стефана Мајсторовића, Дракчићи, број 107, заведена под бројем 401-3/11-
2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине 
најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(20) Пријава Марка Тодоровића, Тавник, број 131, заведена под бројем 401-3/39-2022 од 
19.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов најмање до тежине 510- 
530 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није 



на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(21) Пријава Дејана Станојевића, Обрва, број 196, заведена под бројем 401-3/7-2022 од 
11.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине најмање 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(22) Пријава Ивана Максимовића, Матаруге, Папраћанска, број 100, заведена под бројем 
401-3/56-2022 од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 9 телади за тов до 
тежине најмање 400 кг по телету. Вредност инвестиције 485.000,00 динара. Локација 
газдинства је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 
35. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(23) Пријава Танкосаве Пешић, Годачица, број 136, заведена под бројем 401-3/29-2022 
од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов до тежине најмање 
500 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 35. 
ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(24) Пријава Танасија Маринковића, Жича, Патријарха Павла, број 57, заведена под 
бројем 401-3/58-2022 од 26.05.2022. године за инвестицију набавке 11 телади за тов 
најмање до тежине 350 кг по телету. Вредност инвестиције 715.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 214.500,00 динара. 

(25) Пријава Срђана Митровића, Цветке, Светог Саве, број 38, заведена под бројем 401-
3/51-2022 од 25.05.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов најмање до 
тежине 500 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 30. ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(26) Пријава Горана Милосављевића, Цветке, број 145, заведена под бројем 401-3/9-
2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине 
најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 30. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(27) Пријава Гордана Протића, Цветке, број 246, заведена под бројем 401-3/57-2022 од 
26.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине најмање 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 30. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(28) Пријава Олге Новаковић, Самаила, број 559, заведена под бројем 401-3/48-2022 од 
25.05.2022. године за инвестицију набавке 8 телади за тов до тежине најмање 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 520.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 
156.000,00 динара. 

(29) Пријава Миљојка Ђуровића, Лађевци, број 452, заведена под бројем 401-3/145-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов најмање до тежине 
450 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(30) Пријава Микице Миросавића, Мрсаћ, број 354А, заведена под бројем 401-3/53-2022 
од 25.05.2022. године за инвестицију набавке 12 телади за тов до тежине најмање 
500 кг по телету. Вредност инвестиције 780.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. 
ОДОБРЕНО: 234.000,00 динара. 

(31) Пријава Ивана Мијаиловића, Тавник, број 183А, заведена под бројем 401-3/20-2022 
од 16.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине најмање 
505 кг по телету. Вредност инвестиције 999.700,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(32) Пријава Славице Станковић, Цветке, број 251, заведена под бројем 401-3/17-2022 
од 16.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов до тежине најмање 
500 кг по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 25. 
ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(33) Пријава Добриле Милетић, Годачица, број 138, заведена под бројем 401-3/18-2022 
од 16.05.2022. године за инвестицију набавке 10 оваца. Вредност инвестиције 



150.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди. Број бодова 25. ОДОБРЕНО: 45.000,00 динара. 

(34) Пријава Николе Златића, Матаруге, Папраћанска, број 7, заведена под бројем 401-
3/22-2022 од 17.05.2022. године за инвестицију набавке 9 телади за тов до тежине 
најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 585.000,00 динара. Локација 
газдинства је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 
15. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(35) Пријава Дејана Мијаиловића, Тавник, Милоша Великог, број 29, заведена под бројем 
401-3/33-2022 од 18.05.2022. године за инвестицију набавке 5 телади за тов најмање 
до тежине 500 кг по телету. Вредност инвестиције 325.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 15. ОДОБРЕНО: 97.500,00 динара. 

(36) Пријава Зорана Вуковића, Цветке, број 260, заведена под бројем 401-3/4-2022 од 
10.05.2022. године за инвестицију набавке 13 телади за тов најмање до тежине 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 845.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(37) Пријава Драгише Мајсторовића, Буковица, Моравски, број 3, заведена под бројем 
401-3/14-2022 од 12.05.2022. године за инвестицију набавке 5 телади за тов до 
тежине најмање 500 кг по телету. Вредност инвестиције 325.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 15. ОДОБРЕНО: 97.500,00 динара. 

(38) Пријава Дејана Томашевића, Цветке, број 23, заведена под бројем 401-3/49-2022 од 
24.05.2022. године за инвестицију набавке 14 телади за тов најмање до тежине 500 кг 
по телету. Вредност инвестиције 910.000,00 динара. Локација газдинства није на 
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 
250.000,00 динара. 

(39) Пријава Радојице Ђоковића, Лађевци, Јована Курсуле, број 56, заведена под бројем 
401-3/114-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 10 оваца и 2 овна. 
Вредност инвестиције 200.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 60.000,00 
динара. 

(40) Пријава Миломира Симовића, Годачица, број 280А, заведена под бројем 401-3/3-
2022 од 10.05.2022. године за инвестицију набавке 11 телади за тов најмање до 
тежине 500 кг по телету. Вредност инвестиције 715.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 15. ОДОБРЕНО: 214.500,00 динара. 

(41) Пријава Исидора Грујичића, Милочај, број 235, заведена под бројем 401-3/103-2022 
од 01.06.2022. године за инвестицију набавке 5 телади за тов најмање до тежине  
350 кг по телету. Вредност инвестиције 325.000,00 динара. Локација газдинства није 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. 
ОДОБРЕНО: 97.500,00 динара. 

 
      СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ 

(1) Пријава Дарка Мијатовића, Лазац, Краљево, Милоша Великог, број 6, заведена под 
бројем 401-3/122-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију крчења и припреме 
земљишта за садњу воћа на кат. парцелама број 2364, 2365 и 2366 КО Лазац. 
Вредност инвестиције 610.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 183.000,00 
динара. 

(2) Пријава Тихомира Дукића, Дракчићи, број 124, заведена под бројем 401-3/148-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију крчења и припреме земљишта за садњу воћа 
на кат. парцелама број 2469 и 2473 КО Орља Глава. Вредност инвестиције 
865.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 65. ОДОБРЕНО: 250.000,00 динара. 

(3) Пријава Марине Сићевић, Дедевци, број 134, заведена под бројем 401-3/78-2022 од 
31.05.2022. године за инвестицију крчења земљишта на кат. парцелама број 225, 
98/1, 98/2, 100/2 и 97 КО Дедевци.  Вредност инвестиције 265.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 55. ОДОБРЕНО: 79.500,00 динара. 

(4) Пријава Миланка Рамовића, Буковица, број 4, заведена под бројем 401-3/71-2022 од 
30.05.2022. године за инвестицију крчења и припреме земљишта на кат. парцелама 
број 1535/1 и 1535/2 КО Буковица. Вредност инвестиције 380.000,00 динара. 
Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 114.000,00 динара. 



(5) Пријава  Биљане Савић,  Милаковац,  број  47, заведена под бројем 401-3/137-2022 
од 03.06.2022. године за инвестицију крчења и припреме земљишта за садњу 
житарица на кат. парцелама број 1885/2, 1886/3, 2133/5, 1883/4, 1630/1, 1887/3 и 
2131/5 КО Милаковац. Вредност инвестиције 631.000,00 динара. Локација газдинства 
није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 40. 
ОДОБРЕНО: 189.300,00 динара. 

(6) Пријава  Игора Милошевића,  Роћевићи,  Шумадијска, број  8А, заведена под бројем 
401-3/127-2022 од 03.06.2022. године за набавку садница за садњу на кат. 
парцелама број 881/3 и 882/3 КО Роћевићи. Вредност инвестиције 181.500,00 
динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. Број бодова 35. ОДОБРЕНО: 54.450,00 динара. 

(7) Пријава Зорана Шљивића, Милочај, број 142, заведена под бројем 401-3/16-2022 од 
13.05.2022. године за инвестицију набавке пластеника за производњу поврћа на кат. 
парцели број 1267 КО Милочај. Вредност инвестиције 252.000,00 динара. Локација 
газдинства није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број 
бодова 15. ОДОБРЕНО: 76.600,00 динара. 

(8) Пријава Зорана Плавшића, Самаила, Војводе Живојина Мишића, број 12, заведена 
под бројем 401-3/113-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију крчења земљишта 
на кат. парцелама број 2781/2, 2781/3 и 2845/4 КО Самаила. Вредност инвестиције 
730.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 219.000,00 динара. 

(9) Пријава Радована Маринковића, Тавник, број 457, заведена под бројем 401-3/84-2022 
од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 1200 садница сертификоване 
лесковачке дуње ради садње на кат. парцели број 1078 КО Тавник. Вредност 
инвестиције 336.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. ОДОБРЕНО: 100.800,00 динара. 

 
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО   
(1) Пријава Стефана Вукићевића, Обрва, Моравска, број 7А, заведена под бројем 401-

3/119-2022 од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 56 пчелињих друштава. 
Вредност инвестиције 840.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 50. ОДОБРЕНО: 250.000,00 
динара. 

(2) Пријава Драгољуба Мићића, Раваница, број 120, заведена под бројем 401-3/72-2022 
од 30.05.2022. године за инвестицију набавке пчеларске опреме: комплет касетне 
врцаљке са 24 рама, топионик воска за целе рамове са горионоком и млин за шећер, 
све према достављеном предрачуну. Вредност инвестиције 177.200,00 динара. 
Локација газдинства је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 79.740,00 динара. 

(3) Пријава Милорада Котуровића, Чукојевац, број 112, заведена под бројем 401-3/141-
2022 од 03.06.2022. године за инвестицију набавке 20 кошница пчелињих друштава. 
Вредност инвестиције 300.000,00 динара. Локација газдинства није на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 45. ОДОБРЕНО: 90.000,00 
динара. 

(4) Пријава Милице Коматовић, Раваница, број 9, заведена под бројем 401-3/120-2022 
од 02.06.2022. године за инвестицију набавке 30 пчелињих друштава. Вредност 
инвестиције 450.000,00 динара. Локација газдинства је на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди. Број бодова 40. ОДОБРЕНО: 202.500,00 динара. 

(5) Пријава Мијаила Чурлића, Годачица, Божидара Костадиновића Бола, број 68, 
заведена под бројем 401-3/82-2022 од 31.05.2022. године за инвестицију набавке 50 
пчелиња друштава. Вредност инвестиције 750.000,00 динара. Локација газдинства 
није на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Број бодова 15. 
ОДОБРЕНО: 225.000,00 динара.   

 
2. НЕ ОДОБРАВА се додела средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава за 2022. годину за 4 пријава носиоца комерцијалног 
породичног газдинства због неиспуњености услова прописаних Јавним огласом, и то: 

(1) Пријава Ане Пандрц, Жича, број 543, заведена под бројем 401-3/129-2022 од 
03.06.2022.године. Образложење: подносилац пријаве за 2017. годину није 
доставила доказ о извршеном мерењу грла након завршеног това чиме је 
учинила повреду уговорне обавезе из члана 4. алинеја друга закљученог 
уговора број 2509/17 од 30.08.2017. године којом је прописано да је носилац 
породичног пољопривредног газдинства у обавези да по завршетку това 
телади преко 300 кг тежине по телету достави Граду доказ о извршеном 



мерењу у року од 7 дана од дана када је извршено мерење (мерење врши 
званична институција), а што као обавеза представља услов за коришћење 
подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. Јавног огласа. 

(2) Пријава Алексе Гајовића, Жича, број 163А, заведена под бројем 401-3/150-2022 
од 03.06.2022. године. Образложење: подносилац пријаве није испунио 
уговорну обавезу из Уговора број 1756/20 од 17.07.2020. године на тај начин 
што није набавио свих 10 телади чиме је учинио повреду уговорне обавезе 
из члана 3. предметног уговора којим је, између осталог прописана обавеза 
носиоца породичног пољопривредног газдинства да у року од 90 дана од 
дана преноса додељених подстицајних средстава граду Краљеву, преко 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева достави 
доказ о извршеној набавци целокупне предметне инвестиције (10 телади), а 
што као обавеза, између осталих представља услов за коришћење 
подстицајних средстава у 2022. години прописаних тачком 4. Јавног огласа.  

(3) Пријава Биљане Мијаиловић, Тавник, Виногради, број 31, заведена под бројем 
401-3/23-2022 од 17.05.2022. године. Образложење: подносилац пријаве за 
2021. годину није доставила доказ о извршеном мерењу грла након 
завршеног това чиме је учинила повреду уговорне обавезе из члана 4. 
алинеја шеста закљученог уговора број 1797/21 од 09.07.2021. године којом је 
прописано да је носилац породичног пољопривредног газдинства у обавези 
да по завршетку това телади до тежине најмање 500 кг по телету достави 
Граду доказ о извршеном мерењу на откупном блоку са подацима из пасоша 
грла, у року од 7 дана од дана када је извршено мерење од стране 
регистрованог откупљивача, а што као обавеза представља услов за 
коришћење подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. 
Јавног огласа. 

(4) Пријава Милоша Николића, Тавник, Ратарска, број 9, заведена под бројем 401-
3/36-2022 од 19.05.2022. године. Образложење: подносилац пријаве за 2017. 
годину није доставио доказ о извршеном мерењу прасади након завршеног 
това чиме је учинио повреду уговорне обавезе из члана 4. алинеја трећа 
закљученог уговора број 2534/17 од 30.08.2017. године којом је прописано да 
је носилац породичног пољопривредног газдинства у обавези да по 
завршеном тову прасади до 100 кг тежине по грлу достави Граду доказ о 
извршеном мерењу у року од 7 дана од дана када је извршено мерење 
(мерење врши званична институција), а што као обавеза представља услов 
за коришћење подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. 
Јавног огласа. 

   
        3. Пријава Мирољуба Воштинића, заведена под бројем 401-3/34-2022 дана 18.05.2022. 

године није разматрана из разлога што је подносилац пријаве својом писаном изјавом 
од 19.05.2022. године одустао од исте. 

 
      4. Ово решење је коначно. 
 

Образложење 
 

По расписаном Јавном огласу за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину Градског већа града 
Краљева број 011-122/2022-I од 20.04.2022. године поднето је 150 пријава, од којих 145 
пријава испуњава прописане услове из Јавног огласа, 4 пријава не испуњавају прописане 
услове из Јавног огласа, а од 1 пријаве је подносилац пријаве одустао.  

 По основу критеријума исказаних кроз бодове из тачке 7. Јавног огласа за доделу 
средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 
2022. годину Градског већа града Краљева број 011-122/2022-I од 20.04.2022. године, а у 
складу са одредбама члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 43/2021) којима су између осталог, планирана средствима за 
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2022. годину на територији града Краљева, део II. Опис планираних 
мера, Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава до износа од 37.425.000,00 динара, одобрена је додела средстава за 
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2022. годину 
у укупном износу 30.020.190,00 динара за 145 носиоца комерцијалног породичног 
газдинства, као подносиоца пријава који испуњавају прописане услове.  



         Носиоцима комерцијалног породичног газдинства из тачке 2. овог решења нису 
одобрена средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава за 2022. годину због због неиспуњености услова прописаних Јавним огласом, и 
то: 
             - Пријава Ане Пандрц, Жича, број 543, заведена под бројем 401-3/129-2022 од 

03.06.2022.године због тога што подносилац пријаве за 2017. годину није доставила 
доказ о извршеном мерењу грла након завршеног това чиме је учинила повреду 
уговорне обавезе из члана 4. алинеја друга закљученог уговора број 2509/17 од 
30.08.2017. године којом је прописано да је носилац породичног пољопривредног 
газдинства у обавези да по завршетку това телади преко 300 кг тежине по телету 
достави Граду доказ о извршеном мерењу у року од 7 дана од дана када је извршено 
мерење (мерење врши званична институција), а што као обавеза представља услов 
за коришћење подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. Јавног 
огласа, 

 - Пријава Алексе Гајовића, Жича, број 163А, заведена под бројем 401-3/150-2022 од 
03.06.2022. године због тога што подносилац пријаве није испунио уговорну обавезу 
из Уговора број 1756/20 од 17.07.2020. године на тај начин што није набавио свих 10 
телади чиме је учинио повреду уговорне обавезе из члана 3. предметног уговора 
којим је, између осталог прописана обавеза носиоца породичног пољопривредног 
газдинства да у року од 90 дана од дана преноса додељених подстицајних средстава 
граду Краљеву, преко Одељења за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева достави доказ о извршеној набавци целокупне предметне инвестиције (10 
телади), а што као обавеза, између осталих представља услов за коришћење 
подстицајних средстава у 2022. години прописаних тачком 4. Јавног огласа,  

 - Пријава Биљане Мијаиловић, Тавник, Виногради, број 31, заведена под бројем 
401-3/23-2022 од 17.05.2022. године због тога што подносилац пријаве за 2021. годину 
није доставила доказ о извршеном мерењу грла након завршеног това чиме је 
учинила повреду уговорне обавезе из члана 4. алинеја шеста закљученог уговора број 
1797/21 од 09.07.2021. године којом је прописано да је носилац породичног 
пољопривредног газдинства у обавези да по завршетку това телади до тежине 
најмање 500 кг по телету достави Граду доказ о извршеном мерењу на откупном 
блоку са подацима из пасоша грла, у року од 7 дана од дана када је извршено мерење 
од стране регистрованог откупљивача, а што као обавеза представља услов за 
коришћење подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. Јавног огласа 
и 

              - Пријава Милоша Николића, Тавник, Ратарска, број 9, заведена под бројем 401-
3/36-2022 од 19.05.2022. године због тога што подносилац пријаве за 2017. годину није 
доставио доказ о извршеном мерењу прасади након завршеног това чиме је учинио 
повреду уговорне обавезе из члана 4. алинеја трећа закљученог уговора број 2534/17 
од 30.08.2017. године којом је прописано да је носилац породичног пољопривредног 
газдинства у обавези да по завршеном тову прасади до 100 кг тежине по грлу достави 
Граду доказ о извршеном мерењу у року од 7 дана од дана када је извршено мерење 
(мерење врши званична институција), а што као обавеза представља услов за 
коришћење подстицајних средстава у 2022. години прописана тачком 4. Јавног огласа. 

      Пријава Мирољуба Воштинића, заведена под бројем 401-3/34-2022 дана 18.05.2022. 
године није разматрана из разлога што је подносилац пријаве својом писаном изјавом од 
19.05.2022. године одустао од исте јер има статус пензионера. 

 

Упутство о правном средству: 
        Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду 
у року од 30  (тридесет) дана од дана пријема Решења. Такса на тужбу против овог решења 
којом се покреће управни спор плаћа се у износу 390,00 динара. 

 

  Решење доставити: подносиоцима пријава, Одељењу за привреду и финансије Градске 
управе града Краљева и уз материјал са седнице. 

  
Градско веће града Краљева 

  Број: 011-216/2022-І      
  Дана: 30. 06. 2022. године                                                   Председник Градског већа 
                               Градоначелник града Краљева 
 

                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


