
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                Предлог 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
Комисија за израду и праћење реализације Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  
Број: 014-320-83/2017-1 
Датум: 07.09.2017.  године 
П О Ж А Р Е В А Ц 
 

Л И С Т А  
Корисника средстава о остваривању права на подстицаје за унапређење рада постојећих и 

успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача  
на територији Града Пожаревца у 2017. години 

 
 

На основу Јавног конкурса о остваривању  права на подстицаје за унапређење рада постојећих и 
успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града 
Пожаревца у 2017. години објављеног 08.08.2017. године у локалном листу “Реч народа“, Комисија за 
израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Пожаревца основана решењем: 09-06-135/2017-5 од 27.07.2017. године по 
добијању пријава, утврдила је листу корисника подстицајних средстава: 
 
-ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА  по основу програма /пројекта 
 
1. Удружење пчелара „Пожаревац“             – укупно тражена средства                        3.729.000,00  динара 
2. Удружење воћара „Пожаревац“               –укупно тражена средства                         4.000.000,00  динара 
3. Удружење сточара општина Пожаревац  – укупно тражена средства                        912.283,00 динара 
4. Цедор-Пожаревац                                         –укупно тражена средства                        2.770.000,00  динара 
5. Еко систем-Пољана                                      –укупно тражена средства                        2.791.000,00 динара 
6. Удружење“Доње Поморавље”-Брежане  –укупно тражена средства                   3.213.000,00 динара             

 
-ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Ред 
бр. 

 
Број предмета 

 
Име и презиме, место 
 

И з н о с 
подстицајних 

средстава у дин. 
1 14-40-1730/2017 Удружење пчелара „Пожаревац“ 1.766.500,00  

 
2 14-40-1789/2017 Удружење воћара „Пожаревац“ 1.489.435,00 

 
3 14-40-1802/2017 Удружење сточара општина Пожаревaц               638.598,00                        

 
4 14-40-1805/2017 Цедор-Пожаревац 969.500,00  

 
5 14-40-1806/2017 Еко систем- Пољана 976.850,00  

 
6 14-40-1788/2017 Удружење“ДоњеПоморавље”-Брежане 963.900,00      

 
7 У к у п н о 

 
6.804.783,00  

 

Сви корисници са листе испуњавају услове за одобравање подстицајних средстава.  
  

На предлог ранг-листе учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана 
објављивања. Приговор се подноси Комисији у писаној форми непосредно на писарници Градске 
управе града Пожаревца, улица Дринска бр. 2 или на пошти, препорученом пошиљком.  
      
                                   Председник Комисије  
 
                                                                                                                Славиша Стојковић, дипл.правник 


