
 
  
 

                  У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 
10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 

28/08, 13/11 и 23/13),чланом 6. Одлуке  о оснивању Буџетског 
фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. 

општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Ћуприја за 2019. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 7/19), Решењем о образовању Комисије за 

расподелу средстава и контролу управљања средствима 
Буџетског фонда за развој пољопривреде бр.06-82/2017-01-1 

од 25.04.2017. год., Јавним позивом за 

финансирање/суфинансирање камате краткорочних 
пољопривредних кредита регистрованим пољопривредним 

газдинствима на територији општине Ћуприја у 2019. години, 

бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019.год. који је расписао 
Начелник Општинске управе општине Ћуприја, на предлог 

Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде, Општинско веће 
општине Ћуприја на седници одржаној дана12.07.2019. године 

доноси 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 

краткорочног кредита 

 

          На основу Јавног позива за финансирање/ 

суфинансирање камате краткорочних пољопривредних 
кредита регистрованим пољопривредним газдинствима на 

територији општине Ћуприја у 2019. години, бр.401-16/2019-

01-2 од 27.03.2019 год. и Предлога Комисије за расподелу и 
контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 

пољопривреде, услове за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате пољопривредног 
краткорочног кредита испуњавају следећи носиоци 

регистрованих пољопривредних газдинстава - подносиоци 

захтева: 
 

 

Редни 
број 

 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

 

БПГ 

 

ИЗНОС 
КАМАТЕ 

РСД 

1. Милојевић 

Драган 

744387000027 16.093,38 

2. Ђурђевић Мирко 744344000106 16.734,29 

3. Миленковић 
Драган 

744433000292 25.000,00 

4. Богдановић 

Синиша 

744336000275 25.000,00 

5. Несторовић 

Миодраг 

744492000520 16.861,86 

6. Недељковић 
Небојша 

744344001153 22.000,83 

7. Анђелковић 

Слађан 

744417000445 15.822,21 

8. Лукић Милан 744468000060 14.069,59 

9. Стојковић 
Драгослав 

744433002830 11.690,00 

10. Милановић 

Томислав 

744433002805 11.915,04 

11. Тодоровић 

Станко 

744492001402 12.778,40 

12. Стојковић 
Даница 

744476001797 18.523,18 

13. Благојевић 

Љубиша 

744387000213 15.241,29 

14. Стевановић 

Славица 

744476001789 9.762,73 

15. Обрадовић 
Небојша 

744417000291 20.810,86 

 У К У П Н О 252.303,66 

РСД 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 

103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 
подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
          На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда 

за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 

буџетску годину. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 

2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.03.2019. год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 
7/19), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-00-

1429/2019-09 од 22.02.2019 год. је предвиђена мера кредитне 
подршке и то – суфинансирање камате на пољопривредне 

кредите. 

         На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 

за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде.  
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        Јавним позивом за финансирање/суфинансирање камате 

краткорочних пољопривредних кредита регистрованим 
пољопривредним газдинствима на територији општине 

Ћуприја у 2019. години бр.401-16/2019-01-2 од 27.03.2019. 

год. дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за доделу 

средстава за финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита доноси Општинско 

веће, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде. 

       Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-
105/2019-01-1 од 07.06.2019. год. увидом у Уговоре о кредиту, 

планове отплате кредита и осталу потребну документацију 

прописану Јавним позивом, за наведене носиоце 
регистрованих пољопривредних газдинстава – подносиоце 

захтева, утврдила, да наведени подносиоци испуњавају услове 

за доделу средстава за финансирање/суфинансирање камате 
пољопривредног краткорочног кредита, те је на основу 

достављеног Предлога, бр.06-105/2019-01-1 од 13.06.2019. год. 

донета Одлука као у диспозитиву. 
         Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

         Одлуку доставити Начелнику Општинске управе 
општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-119-10/2019-01-1 од 12.07.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

          У складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 

10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), чланом 60. Статута 

општине Ћуприја („Сл. гл. oпштине Ћуприја“, бр. 14/08, 22/08, 
28/08, 13/11 и 23/13),чланом 6. Одлуке  о оснивању Буџетског 

фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл. гл. 

општине Ћуприја“, бр. 8/17), Програмом подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Ћуприја за 2019. год. („Сл. гл. општине 

Ћуприја“, бр. 7/19), Решењем о образовању Комисије за 
расподелу средстава и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде бр. 06-82/2017-01-1 

од 25.04.2017. год., Конкурсом за избор корисника средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 

2019. годину – инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, бр.401-17/2019-01-2 од 

27.03.2019. год. који је расписао Начелник Општинске управе 

општине Ћуприја, на Предлог Комисије за расподелу и 

контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде, Општинско веће општине Ћуприја на седници 

одржаној дана 12.07.2019. гoдинe доноси 

 

О Д Л У К У 

о испуњености услова за исплату подстицајних средстава 

за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава 

 
          На основу Конкурсa за избор корисника средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 

2019. годину – инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, бр.401-17/2019-01-2 од 

27.03.2019. год. и Предлога Комисије за расподелу и контролу 

управљања средствима Буџетског фонда за развој 
пољопривреде бр.06-105/2019-01-1 од 13.06.2019. год., услове 

за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава испуњавају следећи 

носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава - 

подносиоци захтева: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
Редни 

број 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 
БПГ 

 
МАКС. ИЗНОС 

ПОДСТИЦАЈА 
БЕЗ ПДВ-а (%) 

 
МАКС. ИЗНОС 

ПОДСТИЦАЈА 
БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

 
ОДОБРЕНИ 

ИЗНОС  
ПОДСТИЦАЈА 

БЕЗ ПДВ-а (РСД) 

1. Славко Митровић 744417000178 40 40.000,00 40.000,00 

2. Милан Дишић 744492004687 50 30.000,00 30.000,00 

3. Небојша Стојковић 744441001057 50 30.000,00 30.000,00 

4. Саша Мијатовић 744352001108 60 35.000,00 12.300,00 

5. Милош Станимировић 744409000040 60 35.000,00 35.000,00 

6. Владимир Тирмештајн 744492001623 60 35.000,00 25.200,00 

7. Добросав Јовановић 744492003472 60 35.000,00 32.400,00 

8. Топлица Павловић 744492004380 60 35.000,00 28.800,00 

 У К У П Н О   233.700,00 

 

           Наведени носиоци регистрованих пољопривредних 
газдинстава  - подносиоци захтева су у складу са Конкурсом за 

избор корисника средстава Буџетског фонда за развој 

пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције 
у физичку имовину пољопривредних газдинстава, бр.401-

17/2019-01-2 од 27.03.2019. год. поднели Комисији у 

прописаном року, Захтеве за исплату подстицајних средстава 
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, са комплетном документацијом за исплату 

подстицаја. На основу истог је утврђено да су испуњени сви 
услови прописани Конкурсом. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

          Чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 
103/15 и 101/16) прописано је да органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на 
регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и 

регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 

осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 
подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе и да се средства за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и 

користе се у складу са програмом подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
          На основу члана 6. Одлуке  о оснивању Буџетског фонда 

за развој пољопривреде општине Ћуприја („Сл.гл. општине 

Ћуприја“, бр. 8/17), средства Буџетског фонда користе се у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја, 

који доноси Скупштина општине Ћуприја за сваку текућу 
буџетску годину. 

          Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 

2019. год. донетим на седници Скупштине општине Ћуприја 

одржаној дана 08.03.2019.год. („Сл. гл. општине Ћуприја“, бр. 

7/19), а на који је  претходну сагласност дало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 320-00-

1429/2019-09 од 22.02.2019 год. су предвиђене мере руралног 

развоја и то – инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава. 

        На основу тачке 3. Решења о образовању Комисије за 

расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 
за развој пољопривреде, задатак Комисије је да предлаже 

доношење одлука о расподели и коришћењу средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде.  
        Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског 

фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. 

годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, бр.401-17/2019-01-2 од 27.03.2019. год. 

дефинисано је да Одлуку о испуњености услова за исплату 

подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, доноси Општинско веће, на 

предлог Комисије за расподелу и контролу управљања 

средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде. 
        Комисија за расподелу и контролу управљања средствима 

Буџетског фонда за развој пољопривреде је на седници бр. 06-

105/2019-01-1 од 07.06.2019. год. увидом у Захтевe за исплату 
подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава и осталу документацију 

прописану Конкурсом, коју су носиоци пољопривредних 
газдинстава – подносиоци захтева доставили до прописаног 

рока утврдила да наведени подносиоци захтева испуњавају 

услове за исплату подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава.  

       На основу достављеног Предлога, бр.06-105/2019-01-1 од 

03.06.2019 год. донета је Одлука као у диспозитиву. 
 

         Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Ћуприја“. 

 

         Одлуку доставити Начелнику Општинске управе 
општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-119-11/2019-01-1 од 12.07.2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

САДРЖАЈ 

 
Одлука о испуњености услова за доделу средстава за 

финансирање/суфинансирање камате 

пољопривредног краткорочног кредита 

1 

Одлука о испуњености услова за исплату 

подстицајних средстава за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава 

2 

 

 


