
 

 

На основу Решења Председника општине Врњачка Бања бр.020-9/18 од 

29.01.2018. године, Јавног огласа за доделу средстава за подстицаје инвестиција у 

физичка средства пољопривредних газдинстава за 2018. годину бр. 4001707/18 од 

06.07.2018. године, Правилника о условима, поступку и начину коришћења 

средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2018. 

годину и Закључка Комисије за пољопривреду општине Врњачка Бања бр. 400-

2194/18 oд 10.08.2018. године, на 7. седници одржаној дана 09.08.2018. године, 

Комисија за пољопривреду донела је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

о исплати средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдинстава за 2018. годину  

 

Усваја се предлог Одлуке о исплати средстава за инвестиције у физичка 

средства пољопривредних газдинстава за 2018. годину, на основу Јавног огласа за 

доделу средстава за подстицаје инвестиција у физичка средства пољопривредних 

газдинстава за 2018. годину и Правилника о условима, поступку и начину 

коришћења средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдинстава за 2018. годину бр. 400-1707/18 од 06.07.2018. године, а у складу са 

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Врњачка Бања за 2018. годину са позиције мере - А 

Подстицаји за унапређење конкурентности, 101 Инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава - 101.1.1., 101.2.1., 101.4.1., 101.4.2., 101.4.3., 

101.4.28., 101.5.10., 101.6.1.,101.6.2., и Закључка Комисије за пољопривреду 

општине Врњачка Бања бр. 400-2194/18 oд 10.08.2018. године, који чини саставни 

део ове Одлуке.  

Подносиоци захтева који имају комплетну документацију су: 

1. Пријава - Бурмаз Никола, ул. Кнеза Милоша 004С/16, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 1407991780013, БПГ 712418004116, захтев бр.400-1926/18 од 

24.07.2018. године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање 

усева. Приказана вредност инвестиције: 75.780,00 динара. ПРИХВАТА 

СЕ и предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

2. Пријава - Радовић Стојан, ул. Руђинци 745, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1707948752913, БПГ 712469000266, захтев бр.400-1947/18 од 24.07.2018. 

године, за инвестицију набавке нових пчелињих друштава. Приказана 

вредност инвестиције: 65.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

19.500,00 динара; 

3. Пријава - Думановић Драган, ул. Велибора Марковића 090, Врњачка 

Бања, ЈМБГ 1509956780628, БПГ 712477000318, захтев бр.400-2001/18 

од 26.07.2018. године, за инвестицију подизања нових или обнављање 

постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. 

Приказана вредност инвестиције: 80.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и 

предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

4. Пријава - Зарић Милош, ул. Отроци 118, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1711962780617, БПГ 712426000124, захтев бр.400-2006/18 од 27.07.2018. 



године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - музне 

краве ИД животиње РС 7145555546. Приказана вредност инвестиције: 

150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине 

Врњачка Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

5. Пријава - Раковић Мирјана, ул. Липовачка 19, Врњачка Бања, ЈМБГ 

3108961787013, БПГ 712353003307, захтев бр.400-2008/18 од 27.07.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 77.920,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

6. Пријава - Ристић Смиљана, ул. Ново Село, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0712940785618, БПГ 712418003160, захтев бр.400-2036/18 од 27.07.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 75.580,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

7. Пријава - Васовић Данијела, ул. Подунавци 233, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1710972787036, БПГ 712434001401, захтев бр.400-2042/18 од 30.07.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 72.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

8. Пријава - Новичић Дејан, ул. Ново Село 229, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1310975780611, БПГ 712418004221, захтев бр.400-2051/18 од 31.07.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве ИД 

животиње РС 7174713225. Приказана вредност инвестиције: 150.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

9. Пријава - Атанасковић Рада, ул. Грачац 364, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1003956277011, БПГ 712396001497, захтев бр.400-2057/18 од 31.07.2018. 

године, за инвестицију набавке пет уматичених грла оваца, сјеничке расе 

са ИД бројевима ФРС 011813940, ФСР 811813959, ФСР 311813988, ФСР 

411813987 и ФСР 911813966. Приказана вредност инвестиције: 90.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 27.000,00 динара; 

10. Пријава - Аћимовић Милутин, ул. Вранеши 275, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1802956780627, БПГ 712345000205, захтев бр.400-2061/18 од 31.07.2018. 

године, за инвестицију набавке пет грла оваца. Приказана вредност 

инвестиције: 90.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

27.000,00 динара; 

11. Пријава - Ћурчић Раде, ул. Грачац 348, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1401967780616, БПГ 712396000628, захтев бр.400-2068/18 од 31.07.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 60.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 



12. Пријава - Елдић Мирко, ул. Подунавци 155, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2810949780618, БПГ 712434000065, захтев бр.400-2078/18 од 01.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 72.020,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

17.999,00 динара; 

13. Пријава - Јевтић Јасмина, ул. Штулац 54, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2407973785613, БПГ 712485000305, захтев бр.400-2071/18 од 01.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 78.180,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

14. Пријава - Новичић Радивоје, ул. Ново Село 204, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2512950780612, БПГ 712418004086, захтев бр.400-2080/18 од 01.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 72.420,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

15. Пријава - Бисерчић Миломир, ул. Ново Село 284А, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0210953780628, БПГ 712418002784, захтев бр.400-2082/18 од 01.08.2018. 

године, за инвестицију набавке и опремање пластеника за производњу 

воћа. Приказана вредност инвестиције: 63.160,00 динара. ПРИХВАТА 

СЕ и предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 15.790,00 динара; 

16. Пријава - Ердоглија Горица, ул. Вукушица 60, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2310981727815, БПГ 712370000337, захтев бр.400-2085/18 од 01.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве 

музаре ИД животиње РС 7174630391. Приказана вредност инвестиције: 

150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине 

Врњачка Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

17. Пријава - Јелићанин Милан, ул. Ново Село 810, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1008941780614, БПГ 712418002083, захтев бр.400-2086/18 од 02.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 72.320,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

18. Пријава - Јовановић Предраг, ул. Велибора Марковића 63, Врњачка 

Бања, ЈМБГ 0211958780614, БПГ 712353000430, захтев бр.400-2091/18 

од 02.08.2018. године, за инвестицију набавке квалитетних приплодних 

свиња - две назимице. Приказана вредност инвестиције: 70.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 21.000,00 динара; 

19. Пријава - Станисављевић Томислав, ул. Рсавци 052А, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 0901949780616, БПГ 712442000109, захтев бр.400-2093/18 од 

02.08.2018. године, за инвестицију набавке пет уматичених грла оваца 

(двиска) са ИД животиња Ф412183596, Ф312183597, Ф212183598, 

Ф112183599 и Ф 812183600. Приказана вредност инвестиције: 90.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 27.000,00 динара; 



20. Пријава - Карамарковић Верољуб, ул. Ново Село 157Х, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 2909934780618, БПГ 712418002792, захтев бр.400-2094/18 од 

02.08.2018. године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла 

- краве музаре ИД животиње РС 7134886789. Приказана вредност 

инвестиције: 150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

45.000,00 динара; 

21. Пријава - Стевановић Милоје, ул. Ново Село 828, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2709929780619, БПГ 712418001370, захтев бр.400-2099/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 72.270,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

22. Пријава - Васиљевић Слободан, ул. Вранеши 293, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0608985780038, БПГ 712345000264, захтев бр.400-2100/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве ИД 

животиње РС 7164659691. Приказана вредност инвестиције: 150.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

23. Пријава - Миленковић Владан, ул. Ново Село 282, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2207935780617, БПГ 712418002148, захтев бр.400-2102/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве 

музаре ИД животиње РС 7154930649. Приказана вредност инвестиције: 

150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине 

Врњачка Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

24. Пријава - Максић Живота, ул. Рај 1, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1601950780611, БПГ 712353001886, захтев бр.400-2109/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 64.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

25. Пријава - Шибак Милун, ул. Ново Село 329, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2306952780610, БПГ 712418003543, захтев бр.400-2112/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију подизања, набавке и опремање система 

противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима. 

Приказана вредност инвестиције: 69.750,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и 

предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

26. Пријава - Шибак Владан, ул. Ново Село 329А, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1108980782017, БПГ 712418004159, захтев бр.400-2114/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке нових пчелињих друштава. Приказана 

вредност инвестиције: 65.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

19.500,00 динара; 

27. Пријава - Васић Звонко, ул. Пионирска 20, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1302971910038, БПГ 712361000559, захтев бр.400-2116/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке три квалитетна приплодна грла млечних 

раса - телад за тов и приплод ИД животиње РС 7117076094, РС 

7127068263 и РС 7147005566. Приказана вредност инвестиције: 



150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине 

Врњачка Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

28. Пријава - Павићевић Станко, ул. Вранеши 386, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2801973780042, БПГ 712345000582, захтев бр.400-2118/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - 

сименталска крава ИД животиње РС 7174803565. Приказана вредност 

инвестиције: 150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

45.000,00 динара; 

29. Пријава - Јовановић Драгица, ул. Ново Село 010, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0402949785611, БПГ 712418003403, захтев бр.400-2119/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 60.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

30. Пријава - Петричковић Радиша, ул. Вранеши 259, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2108955780615, БПГ 712345001333, захтев бр.400-2121/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 57.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

17.100,00 динара; 

31. Пријава - Аћимовић Славко, ул. Вранеши 276, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2110954780616, БПГ 712345002089, захтев бр.400-2122/18 од 03.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 56.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

16.800,00 динара; 

32. Пријава - Шеровић Радош, ул. Доситејева 14, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0710955780636, БПГ 712477000385, захтев бр.400-2124/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке пет приплодних грла оваца. Приказана 

вредност инвестиције: 90.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

27.000,00 динара; 

33. Пријава - Јањић Драгољуб, ул. Гоч 013, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2402943780615, БПГ 712388000045, захтев бр.400-2125/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 88.900,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

34. Пријава - Вујовић Драган, ул. Ново Село 423, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1703976780617, БПГ 712418001664, захтев бр.400-2133/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве 

музаре. Приказана вредност инвестиције: 150.000,00 динара. 

ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка Бања 

исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

35. Пријава - Грујичић Надица, ул. Ново Село 221, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2004971785619, БПГ 712353002467, захтев бр.400-2134/18 од 06.08.2018. 



године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 47.040,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

11.760,00 динара; 

36. Пријава - Радивојевић Славица, ул. Зеленгорска стаза 004А, Врњачка 

Бања, ЈМБГ 1702976787011, БПГ 712353000340, захтев бр.400-2135/18 

од 06.08.2018. године, за инвестицију подизања нових или обнављање 

постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. 

Приказана вредност инвестиције: 74.250,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и 

предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

37. Пријава - Величковић Ненад, ул. Ново Село 427, Врњачка Бања, ЈМБГ 

3003968780611, БПГ 712418002415, захтев бр.400-2138/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке нових пчелињих друштава. Приказана 

вредност инвестиције: 65.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

19.500,00 динара; 

38. Пријава - Петрашиновић Радица, ул. Ново Село 180Х, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 0912958785622, БПГ 712418001826, захтев бр.400-2139/18 од 

06.08.2018. године, за инвестицију подизања нових или обнављање 

постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. 

Приказана вредност инвестиције: 80.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и 

предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

39. Пријава - Броћовић Раде, ул. Ново Село 250, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0611967780617, БПГ 712418002610, захтев бр.400-2140/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - краве ИД 

животиње РС7104958339. Приказана вредност инвестиције: 150.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

40. Пријава - Веселиновић Зоран, ул. Отроци 153, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1011983780062, БПГ 712426000698, захтев бр.400-2142/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке три квалитетна приплодна грла млечних 

раса - телад за тов и приплод ИД животиње РС 7167097150, РС 

7185001441 и РС 7107097186. Приказана вредност инвестиције: 

150.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине 

Врњачка Бања исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

41. Пријава - Миковић Драгица, ул. Ново Село 266, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0111972787414, БПГ 712418001931, захтев бр.400-2145/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 51.360,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

12.840,00 динара; 

42. Пријава - Петрашиновић Живко, ул. 1. Маја 028/3/14, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 1507946782026, БПГ 742821000263, захтев бр.400-2146/18 од 

06.08.2018. године, за инвестицију набавке квалитетних приплодних 

свиња - две назимице. Приказана вредност инвестиције: 70.000,00 

динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка 

Бања исплата средстава у износу од 21.000,00 динара; 



43. Пријава - Бежановић Слободан, ул. Ново Село 256, Врњачка Бања, ЈМБГ 

1501958782015, БПГ 712418001273, захтев бр.400-2147/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке квалитетног приплодног грла - јунице 

ИД 719617000406. Приказана вредност инвестиције: 150.000,00 динара. 

ПРИХВАТА СЕ и предлаже председнику општине Врњачка Бања 

исплата средстава у износу од 45.000,00 динара; 

44. Пријава - Петровић Благоје, ул. Штулац 38, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2709954780623, БПГ 712353002165, захтев бр.400-2149/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање усева. Приказана 

вредност инвестиције: 184.552,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и предлаже 

председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у износу од 

18.000,00 динара; 

45. Пријава - Станојчић Бранислав, ул.Боре Васиљевића 014, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 2511958780615, БПГ 712353003420, захтев бр.400-2152/18 од 

06.08.2018. године, за инвестицију набавке коза, расе Алпино. Приказана 

вредност инвестиције: 2.368.100,00 динара. НИЈЕ ПРИХВАЋЕНО из 

разлога што је наведено лице конкурисало за исте подстицаје код 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сагласно 

Правилнику о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и 

квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне 

производње („Службени гласник РС“, број 36/2017), а на име купљених 

животиња - коза, расе „АЛПИНО“ на основу Потврде Одсека за 

привреду и друштвене делатности бр. 400-1774/18 од 13.07.2018. године. 

46. Пријава - Арсић Петар, ул. Рсавци 058, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0901947780627, БПГ 712442000370, захтев бр.400-2153/18 од 06.08.2018. 

године, за инвестицију набавке пет уматичених приплодних грла оваца. 

Приказана вредност инвестиције: 60.000,00 динара. ПРИХВАТА СЕ и 

предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

47. Пријава - Анђелковић Драган, ул. Олимпијска 040А, Врњачка Бања, 

ЈМБГ 3001954780624, БПГ 712485000127, захтев бр.400-2154/18 од 

06.08.2018. године, за инвестицију набавке опреме за наводњавање 

усева. Приказана вредност инвестиције: 69.638,80 динара. ПРИХВАТА 

СЕ и предлаже председнику општине Врњачка Бања исплата средстава у 

износу од 18.000,00 динара; 

48. Пријава - Сташевић Данијела, ул. Отроци 007а, Врњачка Бања, ЈМБГ 

3008971785618, БПГ 712426000787, захтев бр.400-2155/18 од 07.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 350.000,00 динара. НИЈЕ ПРИХВАЋЕНО зато што 

предаја документације није извршена у року предвиђеним за подношење 

захтева, односно закључно са 06.08.2018. године и недостаје фотокопија 

личне карте носиоца комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства;  

49. Пријава - Матић Бојан, ул. Ново Село 818, Врњачка Бања, ЈМБГ 

0605980780049, БПГ 712418004175, захтев бр.400-2164/18 од 07.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 180.000,00 динара. НИЈЕ ПРИХВАЋЕНО зато што 



предаја документације није извршена у року предвиђеним за подношење 

захтева, односно закључно са 06.08.2018. године, недостаје фотокопија 

личне карте носиоца комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства, као и опис постојеће пољопривредне производње и 

планиране намене улагања са исказаним финансијским средствима 

потребним за реализацију; 
50. Пријава - Рсовац Драган, ул. Грачац 164, Врњачка Бања, ЈМБГ 

2811971780628, БПГ 712396002558, захтев бр.400-2165/18 од 07.08.2018. 

године, за инвестицију подизања нових или обнављање постојећих 

(крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака. Приказана вредност 

инвестиције: 200.000,00 динара. НИЈЕ ПРИХВАЋЕНО зато што 

предаја документације није извршена у року предвиђеним за подношење 

захтева, односно закључно са 06.08.2018. године, недостаје фотокопија 

личне карте носиоца комерцијалног породичног пољопривредног 

газдинства, као и опис постојеће пољопривредне производње и 

планиране намене улагања са исказаним финансијским средствима 

потребним за реализацију. 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
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Бр: 400-2194/18 oд 10.08.2018. године 
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