
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

52.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.

10/2013,  142/2014,  103/2015  и  101/2016),  Одлуке  о  усвајању  Програма  мера  подршке  за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ћићевац за 2020. годину, број 320-4/20-01 од
09.10.2020. године („Сл. лист општине Ћићевац“,бр. 23/2020) и Решења о образовању Комисије за расподелу и
контролу  управљања  средствима  из  буџета  општине  Ћићевац  за  финансирање  пољопривреде  и  руралног
развоја број 112-86/20-06 од 20.10.2020. године, Комисија доноси

О Д Л У К У
о додели подстицајних средстава у области пољопривреде за 2020. годину 

на територији општине Ћићевац

Члан 1.
Овом  одлуком  врши  се  избор  корисника  подстицајних  средстава  у  пољопривреди,који  ће  се

финансирати из буџета општине Ћићевац, за 2020. годину.

Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих корисника из буџета општине Ћићевац за 2020. годину, у области

пољопривреде:

1. Мирослав Јеремић из Плочника поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације,  на основу фискалног рачуна бр.  39-1/2020 од 16.10.2020. године,  у  укупном
износу 72.000,00 динара, износ без ПДВ-а је 60.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 48.000,00
динара.

2. Зорица Луковић из Ћићевца поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације,на основу фискалног рачуна бр. 3395  од 15.10.2020. године, у укупном износу од
49.999,00 динара, а износ без ПДВ-а је 41.665,67 динара, одобравају се средства у износу од 33.332,53 динара.

3. Гордана Првановић из Ћићевца поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу извода из банке (Credit Agricole) бр. 82 i рачун- отпремнице  бр. 50/20
од 15.10.2020. године, у укупном износу од  85.000,00 динара, добављач није у систему ПДВ-а, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 динара.

4.  Бојан Младеновић из Лучине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство, на  основу  фискалног  рачуна  бр. 435  од  16.10.2020.  године,  у  укупном  износу  од
52.170,00 динара, износ без ПДВ-а  је 43.475,00 динара, одобравају се средства у износу од 34.780,00 динара.

5. Предраг Мишић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне  механизације,  на  основу  фискалног  исечка  бр.  39831  од  15.10.2020,  у  укупном износу  од
64.800,00 динара, износ без ПДВ-а је 54.000,00 динара; одобравају се средства у износу од 43.200,00 динара.

6.  Драган Кркић из Ћићевца поднео је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 73558 од 27.06.2020. године, у укупном износу
од  17.510,00 динара, без ПДВ-а 14.591,67,00 динара, одобравају се средства у износу од 11.673,33 динара.

7.  Славица  Јовановић  из  Мрзенице  поднела  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину опреме за пчеларство, на основу фискалног рачуна бр. 244 од 16.10.2020. године, у укупном износу
од  80.000,00 динара, добављач није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50,000,00 динара.

8.  Бојан Поповић из  Ћићевца поднео је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр. 242  од  15.10.2020.  године,  у  укупном  износу  од
80.000,00 динара, добављач није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

9. Живорад Милетић из Лучине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство, на  основу  фискалног  рачуна  бр. 243  од  15.10.2020.  године,  у  укупном  износу  од
80.000,00 динара, добављач није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   25   Ћићевац,   22.10.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.
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10.  Мирослав  Радосављевић  из  Појата  поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом за
куповину  опреме  за  наводњавање, на  основу  фискалног  рачуна  бр. 151978  од  19.05.2020, бр. 151059  од
16.05.2020, бр. 140619 од 08.03.2020.  и  бр. 148072 од   30.04.2020. године,  у  укупном износу од 50.070,00
динара, а без ПДВ-а 41.699,54 динара, одобравају се средства у износу од 33.359,63 динара.

11. Владан Јовановић из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 39804 од 14.10.2020. године, у укупном износу
од  64.800,00 динара, а без ПДВ-а 54.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 43.200,00 динара.

12. Милош Стојановић из Појата поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 235 од 17.10.2020. године, у укупном износу од
90.000,00 динара, а без ПДВ-а 75.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

13. Зоран Миљковић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 39788 од 14.10.2020. године, у укупном износу
од  66.000,00 динара, а без ПДВ-а 55.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 44.000,00 динара.

14. Мирољуб Марковић из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 4363 од 17.10.2020. године, у укупном износу од
70.000,00 динара, а без ПДВ-а 58.333,33 динара, одобравају се средства у износу од 46.666,66 динара.

15. Слађана Јевтић из Браљине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 65707 од 16.10.2020. године, у укупном износу
од  19.199,00динара, а без ПДВ-а 15.999,17динара, одобравају се средства у износу од 12.799,33 динара.

16. Војислав Гојковић из Плочника поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 71 од 13.10.2020. године, у укупном износу од
226.500,00 динара, а без ПДВ-а 188.750,00динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

17. Драган Антић из Град Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  405  од  18.06.2020.  године,  у  укупном  износу  од
115.620,00 динара, а без ПДВ-а  96.350,00 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

18.  Ненад Мацић из Ћићевца поднео је  уредну пријаву  са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу фискалног рачуна бр. 35 од 15.10.2020, бр. 65440 од 15.10.2020 и бр. 65575 од
16.10.2020. године, у укупном износу од  51.792,48 динара, а без ПДВ-а 43.66,91 динара, одобравају се средства
у износу од 34.928,72 динара.

19. Зоран Михајловић из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  245  од  16.10.2020.  године,  у  укупном  износу  од
80.000,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

20. Пејић Слободан из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за наводњавање, на основу фискалног рачуна бр. 785 од 10.06.2020. године, бр. 7269 од 17.10.2020.
године и бр. 827 од 28.07.2020. године, у укупном износу од  28.890,00 динара, износ без ПДВ-а је 24.075,00,
одобравају се средства у износу од 19.260,00 динара.

21.  Милика  Миљковић  из  Ћићевца поднела  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину  пољопривредне  механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  155518  од  17.10.2020.  године,  у
укупном износу од  11399,05 динара, без  ПДВ-а 9.499,21, одобравају се средства у износу од 7.599,36 динара.

22. Пантић Ружица из Ћићевца поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  наводњавање,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  164959  од  02.08.2020.  године,  бр.  164956  од
02.08.2020, бр. 163462 од 23.07.2020, бр. 162004 од 14.07.2020, бр. 161001 од 08.07.2020, у укупном износу од
72.570,00 динара, без  ПДВ-а износ је 60.475,00 динара, одобравају се средства у износу од 48.380,00 динара.

23. Светислав Бањац из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
механизације,  на основу фискалног рачуна бр.  1330 од 12.05.2020. године,  у  укупном износу од 58.999,00
динара, износ без  ПДВ-а је 49.165,83, одобравају се средства у износу од 39.332,66 динара.

24.  Ледица  Бранковић  из  Плочника поднела  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину механизације,  на основу фискалног рачуна бр.  5489 од 15.10.2020.  године,  у  укупном износу од
62.500,00 динара, без  ПДВ-а износ је 52.083,33, одобравају се средства у износу од 41.666,66 динара.

25.  Ненад  Рајић  из  Сталаћа поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за  куповину
механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  953  од  28.04.2020.  године,  у  укупном износу  од  69.930,00
динара, без  ПДВ-а 58.275,00, одобравају се средства у износу од 46.620,00 динара.

26. Славко Ковачевић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
механизације,  на основу фискалног рачуна бр.  489 од 14.04.2020. године,  у  укупном износу од 175.900,00
динара, без  ПДВ-а 146.583,33, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

27. Поповић Горан из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
механизације, на основу извода из банке (Поштанска штедионица) број 22 од 22.05.2020. године, у укупном
износу од 127.440,00 динара, није обвезник ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

28. Предраг Мишић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне  механизације,  на  основу  фискалног  исечка  бр.  39831  од  15.10.2020,  у  укупном износу  од
64.800,00 динара, износ без ПДВ-а је 54.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 43.200,00 динара.
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29.  Драгиша  Раденковић  из  Сталаћа поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину  механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  76  од  04.05.2020.  године,  у  укупном  износу  од
65.000,00 динара, без  ПДВ-а  54.166,67 динара, одобравају се средства у износу од 43.333,33 динара.

30. Синиша Павловић из Плочника поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
механизације, на основу фискалног рачуна бр. 4330 од 16.10.2020. године, у укупном износу од 129.500,00
динара, без  ПДВ-а 107.916,67 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

31. Зоран Живковић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  136  од  15.10.2020.  године,  у  укупном  износу  од
79.200,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

32. Биљана Томашевић из Град Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за
куповину  пољопривредне  механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  148305  од  02.05.2020.  године,  у
укупном износу од 9800,00 динара, без ПДВ-а 8.166,67, одобравају се средства у износу од 6.533,33 динара.*

33. Милосав Гинић из Лучине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 25 од 17.10.2020. године у укупном износу од
65.000,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

34. Војкан Пантић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу фискалног рачуна бр. 18 од 16.10.2020. године у укупном износу од 78.000,00
динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

35. Богдан Михајловић из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  246  од  19.10.2020.  године  у  укупном  износу  од
80.000,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

36. Предраг Пантић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  137  од  16.10.2020.  године  у  укупном  износу  од
79.200,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

37. Небојша Петковић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  наводњавање,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  172568  од  11.10.2020.  године,  бр.  165156  од
04.08.2020.  године,  бр.  165159  од  04.08.2020.  године,  бр.  165197  од  04.08.2020.  године  и  бр.  167305  од
20.08.2020. године, у укупном износу од  54.800,00 динара, износ без  ПДВ-а је 45.666,67 динара, одобравају се
средства у износу од 36.533,33  динара.

38.  Драгољуб  Петковић  из  Ћићевца поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину  пољопривредне  механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  40044  од  19.10.2020,  у  укупном
износу од 30.150,00 динара, износ без ПДВ-а 25.125,00 динара, одобравају се средства у износу од 20.100,00
динара.

39.  Станислав  Даниловић  из  Сталаћа  поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину опреме за пчеларство, на основу фискалног рачуна бр. 11804 од 16.10.2020. године у укупном износу
од 69.200,00 динара, износ без ПДВ-а је 57.666,67 динара, одобравају се средства у износу од  46.133,33 динара.

40. Младен Обрадовић из Појата поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 237 од 19.10.2020. године, у укупном износу од
90.000,00 динара, износ без ПДВ-а је75.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

41.  Илија  Митић из  Ћићевца поднео  је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за  куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 236 од 19.10.2020. године, у укупном износу од
108.000,00 динара, износ без  ПДВ-а је 90.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара

42. Душан Смиљанић из Лучине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 234 од 17.10.2020. године, у укупном износу од
84.000,00 динара, износ без ПДВ-а је 70.000,00 динара, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

43.  Славољуб  Костић  из  Град  Сталаћа поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном документацијом за
куповину пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 4374 од 19.10.2020. године, у укупном
износу од  30.400,00 динара, износ без ПДВ-а је 25.333,33 динара, одобравају се средства у износу од  20.266,66
динара.

43.  Владимир  Антић  из  Град  Сталаћа  поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 4370 од 19.10.2020, у укупном износу
од  65.500,00 динара,  износ без   ПДВ-а је  54.583,33 динара,  одобравају се средства  у износу од 43.666,66
динара.

44. Јелена Ристић из Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за наводњавање, на основу фискалног рачуна бр. 20777 од 17.06.2020. године, бр. 6920 од 12.06.2020.
године, у укупном износу од 41.200,00 динара, износ без ПДВ-а је 34.333,33 динара, одобравају се средства у
износу 27.466,66  динара.

45. Радослав Станковић из Појата поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  1406  од  19.10.2020.  године  у  укупном  износу  од
85.999,00 динара, износ без ПДВ-а је 71.665,83 динара, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

46.  Душица  Цветковић  из  Ћићевца поднела  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину опреме за пчеларство, на основу извода из банке (Поштанска штедионица) број 44 од 19.10.2020.
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године у укупном износу од 60.450,00 динара,  није у систему ПДВ-а,  одобравају се средства  у износу од
50.000,00 динара.

47.  Драгољуб  Михајловић  из  Сталаћа поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину пољопривредне механизације, на основу фискалног рачуна бр. 4360 од 17.10.2020. године, у укупном
износу од  49.800,00 динара, износ без ПДВ-а је 41.500,00 динара, одобравају се средства у износу од  33.200,00
динара.

48. Иван Плужников из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу извода из банке (АИК) број 47 од 19.10.2020. године у укупном износу од
62.520,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

49. Лев Плужников из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу извода из банке (АИК) број 17 од 19.10.2020. године у укупном износу од
62.520,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

50.  Милан Пајић из  Сталаћа,  поднео  је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за  куповину
пољопривредне механизације, на основу извода из банке (Кредит Агриколе) број 83 од 16.10.2020. године, у
укупном износу од 88.000,00 динара,  није у систему ПДВ-а, одобравају се средства  у износу од 50.000,00
динара.

51. Данијела Жикић из Ћићевца поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу фискалног исечка бр. 19 од 19.10.2020. године у укупном износу од 84.000,00
динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

52. Цветковић Драган из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
воћног садног материјала (јагода), на основу фискалног исечка бр. 118 од 17.07.2020. године, у укупном износу
од 50.820,00 динара, износ без ПДВ-а је 46.200,00 динара, одобравају се средства у износу од 36.960,00 динара.

53. Радица Грашић из Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за наводњавање,  на основу фискалног исечка бр. 4189 од 02.05.2020.  године у укупном износу од
12.180,00 динара, износ без  ПДВ-а 10.150,00, одобравају се средства у износу од 8.120,00 динара.

54. Радослав Пајић из Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
воћног садног материјала (орах), на основу фискалног исечка бр. 316 од 04.02.2020. године, у укупном износу
од 104.000,00  динара,  износ без  ПДВ-а је  94.545,45 динара,  одобравају  се  средства  у  износу од 50.000,00
динара.

55. Ранко Ранђеловић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  наводњавање,  на  основу  фискалног  исечка  бр.  852  од  02.09.2020.  године  у  укупном износу  од
55.000,00 динара, износ без  ПДВ-а 45.833,30, одобравају се средства у износу од 36.666,64  динара.

56. Драган Ђурђевић из Мрзенице поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу фискалног исечка бр. 36 од 19.10.2020. године у укупном износу од 84.000,00
динара, износ без ПДВ-а је 70.000,00, одобравају се средства у износу од  50.000,00 динара.

57. Милојковић Љубомир из Град Сталаћа поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за
куповину пољопривредне механизације, на основу фискалног исечка бр. 4371 од 19.10.2020. године, у укупном
износу од 30.400,00 динара, износ без ПДВ-а је 25.333,33 динара, одобравају се средства у износу од 20.266,66
динара.

58. Славољуб Живковић из Лучине поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
пољопривредне механизације, на основу фискалног исечка бр. 26 од 19.10.2020. године, у укупном износу од
65.136,00 динара, добављач није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

59.  Малина  Ристић  из  Град  Сталаћа поднела  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину пољопривредне механизације, на основу фискалног исечка бр. 4403 од 19.10.2020. године, у укупном
износу од  65.500,00 динара, износ без  ПДВ-а је 54.583,33 динара, одобравају се средства у износу од  43.666,66
динара.

60. Радиша Козић из Мрзенице поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме  за  пчеларство,  на  основу  фискалног  исечка  бр.  4394  од  19.10.2020.  године  у  укупном  износу  од
110.000,00 динара, износ без  ПДВ-а је 91.666,67, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

61.  Вукомановић  Душан  из  Сталаћа поднео  је  уредну  пријаву  са  потпуном  документацијом  за
куповину опреме за пчеларство, на основу извода из банке број 44 од 19.10.2020. године у укупном износу од
62.500,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

62. Данијела Обрадовић из Град Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за
куповину опреме за пчеларство, на основу фискалног рачуна број 247 од 19.10.2020. године у укупном износу
од 80.000,00, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

63. Иван Максимовић из Ћићевца поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за наводњавање, на основу фискалног исечка бр. 171869 од 01.10.2020. године бр. 162612 од 18.07.2020.
године, бр. 167913 од 24.08.2020. године, бр. 168222 од 26.08.2020. године, бр. 171288 од 22.09.2020. године и
бр. 167675 од 22.08.2020. године у укупном износу од 79.775,00, износ без ПДВ-а је 66.479,18, одобравају се
средства у износу од 50.000,00 динара.

64. Биљана Стаменковић из Град Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за
куповину опреме за пчеларство,  на основу извода из банке (Пошт. штед.) број 44, од 19.10.2020. године у
укупном износу од 61.050,00, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од  48.840,00 динара.
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65. Душица Јевтић из Сталаћа поднела је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
опреме за пчеларство, на основу извода из банке (Пошт. штед.) број 44 од 19.10.2020. године у укупном износу
од 61.050,00, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 48.840,00 динара.

66. Лазар Прица из Појата поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме
за пчеларство, на основу извода из банке (Комерцијална б.) број 22 од 19.10.2020. године у укупном износу од
80.000,00 динара, није у систему  ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

67.  Драган  Пајић  из  Сталаћа поднео  је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за  куповину
опреме за пчеларство, на основу извода из банке (Поштанска штедионица) број 45 од 20.10.2020. године у
укупном износу од 47.250,00, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 37.800,00 динара.

68. Дарко Прица из Појата поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину опреме
за пчеларство, на основу извода из банке (Комерцијална б.) број 22, од 19.10.2020. године у укупном износу од
80.000,00 динара, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

69.  Зорица Митић из  Појата поднела је  уредну пријаву  са  потпуном документацијом за  куповину
опреме за пчеларство,  на основу извода из банке (Банка Интеса)  број 45 од 20.10.2020. године у укупном
износу од 63.000,00, није у систему ПДВ-а, одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара.

70.  Дарко Стајић из Мрзенице поднео је уредну пријаву са потпуном документацијом за куповину
механизације,  на  основу  фискалног  рачуна  бр.  5451  од  02.09.2020.  године  у  укупном  износу  од
72.500,00динара, износ без ПДВ-а је 60.416,67 динара, одобравају се средства у износу од 48.333,33 динара.

                                                                  Члан 3.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из буџета општине Ћићевац за финансирање

пољопривреде и руралног развоја општине Ћићевац за 2020. годину утврдила је следеће:
-на  Конкурс  за  доделу  подстицајних  средстава  у  пољопривреди  за  2020.  годину  аплицирало  је

седамдесет  петоро корисника,  од којих је  четворо одбијено услед недостатка буџетских средстава,  а  један
подносилац  захтева  одбијен  је  због  претходног  коришћења  бесповратних  средстава  из  буџета  општине
Ћићевац (за исту инвестицију) по основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера
популационе  политике  ЈЛС  у  Републици  Србији  у  2020.  години  (уговор  потписан  и  средства  пребачена
17.08.2020. године). Одбијени су: Живота Гагић из Плочника, Александар Видаковић из Град Сталаћа, Бојан
Степановић из Појата, Раде Стојановић из Плочника и Сузана Вукомановић из Сталаћа.

-троје  корисника  приложили  су,  између  осталих,  рачуне  за  инвестицију  која  није  у  истој
инвестиционој групи са прихваћеним рачунима: Биљана Томашевић, Мирослав Радосављевић и Јелена Ристић.
Ови рачуни нису узимани у обзир приликом утврђивања вредности инвестиције.

-укупно утрошена средства износе 2.988.726,11 динара.

                                                                  Члан 4.
Одлуку  доставити  наведеним  корисницима  субвенција  из  члана  2.  ове  одлуке,  Oдсеку  за  буџет,

финансије, локалну пореску администрацију, привреду и локални економски развој.

                                                                   Члан 5.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине као

и у „Сл. листу општине Ћићевац“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 320-17/20-06 од 22.10.2020.

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                    др Мирјана Кркић, с.р.

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           ___________________________________

С А Д Р Ж А Ј

                                                                                                                                                                     Страна

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

52.  Одлука о додели подстицајних средстава у области пољопривреде за 2020. годину на
       територији општине Ћићевац...................................................................................................... 1

_______________________________________________________________________________________________
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Издавач:  Општинска управа општине Ћићевац, Карађорђева 106
Одговорни уредник:  Драгана Јеремић, тел. 037/811-260

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишња претплата износи 2.000,00 динара

Наруџбе слати на Општинску управу

УПЛАТУ ВРШИТИ НА РАЧУН 840-742351843-94

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ


