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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-6969/15 - Г од 01. октобра 2015. 
године, Јавног позива за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области 
повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину, Решења о образовању 
Комисије за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области 
повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину, број: VIII-06 бр. 32-461/15 
од 05.10.2015. године, Листе подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних 
средстава,  VIII-06 бр. 32-461/15 од 27.11.2015. године, Комисија  доноси следећу: 

 
 

 
О Д Л У К У 

 
I Додељују се подстицајна финансијска средства у области повртарства и воћарства на 

територији града Београда за 2015. годину  за набавку пластеника са системом за наводњавање 
кап по кап за производњу поврћа и система за наводњавање кап по кап за засаде воћа, следећим 
подносиоцима пријава: 

 
1. Драган Аврамовић из Младеновца, Бељевац ул. Бељевачка бр. 24, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704431001038, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Марковац; 

 

2. Драгица Остојић из Барајева, Барајево ул. Гај Нова I бр. 14, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703532001393, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велики 
Борак; 

 

3. Живко Ранковић из Обреновца, ул. Браће Југовића  бр. 18 Г, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741002547, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
400.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,04 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Стублине; 

 

4. Небојша Петровић из Обреновца, Забрежје ул. Ивана Богдановића Вањке  бр. 46, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704652000247, до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Забрежје; 
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5. Чедо Продановић из Барајева, Баћевац ул. Лисачка  бр. 31, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703508000846, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Баћевац; 

 

6. Перица Јованчевић из Младеновца, Влашка ул. Шишманци  бр. 15, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704369002943, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
495.456,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 

7. Ивица Јованчевић из Младеновца, Влашка ул. Шишманци  бр. 7, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704369000428, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
495.456,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 

8. Славиша Аночић из Лазаревца, Шопић ул. Шопић  бр. 99, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704288000622, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Шопић; 

 

9. Миланка Котуровић из Обреновца, Скела ул. Милана Мирчетића бр. 27, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704806000349, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
456.240,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Скела; 

 

10. Власта Глишић из Младеновца, Ковачевац ул. Брестовачка  бр. 11, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704407000434, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
198.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Ковачевац; 

 

11. Драган Плавшић из Сурчина, Добановци ул. Земунска  бр. 35, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703869001384, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
394.800,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,04 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Добановци; 

 

12. Милорад Бугарски из Обреновца, Кртинска  ул. Гробљанска бр. 11, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704709000275, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Кртинска; 

 

13. Владимир Јовановић из Обреновца, Орашац ул. Орашац бр. 222, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704750000292, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
224.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,0224 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Орашац; 

 

14. Владан Војиновић из Сопота, Ђуринци ул. Космајска бр. 22, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704989000092, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
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200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Ђуринци; 

 

15. Петар Божић из Обреновца, Пироман ул. Светозара Станојевића-Пека бр. 31, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704768000847, до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 400.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,04 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Пироман; 

 

16. Огњен Петровић из Барајева, Бождаревац ул. Драгомира Миловановића Мирка  бр. 12 А, 
број регистрованог пољопривредног газдинства 703524001045 до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Бождаревац; 

 

17. Владимир Милошевић из Сурчина, Јаково ул. Браће Витомировић  бр. 2, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791059000389, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
416.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,0416 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Јаково; 

 

18. Срђан Лазић са Палилуле, Борча ул. Пут за Црвенку  бр. 6, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704865000112, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
444.632,38 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,048 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Борча; 

 

19. Милутин Лазић из Младеновца,  ул. Милеве Марић бр. 6, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458005646, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 
 

20. Стеван Степић из Обреновца, Велико Поље  бр. 67, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 704601000347, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 500.000,00 динара, за 
набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на површини од 0,05 ха, 
на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велико Поље; 

 

21. Весна Арсић из Младеновца, Рабровац ул. Хиландарска бр. 17, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704482001124, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Рабровац; 

 

22. Славица Радовановић Весић из Лазаревца, Барзиловица ул. Нема улице бб, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703931000234, до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Барзиловица; 

 

23. Милован Бугарски из Обреновца, ул. Александра Аце Симовића  бр. 10, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741002377, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
336.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
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површини од 0,0336 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Кртинска; 

 

24. Игор Стевановић са Чукарице, ул. Др. Драгољуба Сретеновића  бр. 3, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791113009172, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Умка; 

 

25. Никола Илић из Барајева, Вранић ул. Космајских партизана  бр. 20, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703559000827 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
189.120,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Вранић; 

 

26. Радомир Мрвић из Сурчина, ул. Косовска  бр. 74, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 703907002834, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 309.264,00 динара, за 
набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на површини од 0,032 ха, 
на парцели која се налази на подручју катастарске општине Сурчин; 

 

27. Зоран Марић са Палилуле, Велико Село ул. Омладинска  бр. 28, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704873000347, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велико 
село; 

 

28. Споменка Урукало из Сурчина, Бечмен ул. Радета Јотића  бр. 19, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703834000500, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
250.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,025 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Бечмен; 

 
 

29. Милан Бранковић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице  бр. 300, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628000380, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

30. Душан Ђурић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице  бр. 57, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628002910, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
457.249,60 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

31. Бранко Чолић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице  бр. 549, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628001956, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

32. Драгутин Добриловић из Сурчина, Петровчић ул. Браће Љубинковић  бр. 102, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703885000737, до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 309.264,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,032 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Петровчић; 
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33. Драган Јованчевић из Младеновца, Влашка ул. Београдски пут бр. 96, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704369000908, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
360.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,036 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 

34. Душан Тодоровић из Младеновца, Влашка ул. Шишманци бр. 46, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704369002757, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
360.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,036 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 

35. Даница Милић из Сопота, Губеревац ул. Спасојевић Радомира Мила бр. 19, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704946000570 до 80% прихватљивих трошкова, 
у износу 278.496,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за 
наводњавање на површини од 0,03 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске 
општине Губеревац; 

 

36. Милан Војскић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице  бр. 624, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628001522, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

37. Биљана Филимоновић из Обреновца, Грабовац бр. 313/А, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628001026, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

38. Љубица Велага из Сурчина, ул. Виноградска  бр. 39/А, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 703907002869, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 240.000,00 динара, за 
набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на површини од 0,024 ха, 
на парцели која се налази на подручју катастарске општине Сурчин; 

 

39. Зоран Мојсиловић из Обреновца, Трстеница ул. Нема улице  бр. 16, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704822000927, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
202.944,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,021 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Трстеница; 

 

40. Јелена Глишић из Земуна,  ул. Мајора Зорана Радосављевића   бр. 102, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791059008622, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Батајница; 

 

41. Горан Вићентић из Обреновца, Дрен ул. Доњи крај бр. 27/1, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704644001159, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Дрен; 

 

42. Милан Јеличић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице бр. 519, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704628003193, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
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240.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,024 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Грабовац; 

 

43. Зоран Петровић из Младеновца, Ковачевац ул. Вагарска бр. 3, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704407002259, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
200.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Ковачевац; 

 

44. Синиша Ескић из Младеновца, Ковачевац ул. Плетеничка бр. 13, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704407000663, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
300.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,03 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Ковачевац; 
 

45. Јован Вићовац из Младеновца, Белуће ул. Белућанска бр. 18, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704342000753, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
300.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,03 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велика 
Крсна; 

 
46. Иван Купријанов са Вождовца, ул. Заплањска бр. 84/15, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791016007659, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
250.320,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,028 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Борча; 

 
 

47. Мирољуб Мишић из Младеновца, Влашка ул. Преке шуме бр. 20, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704369001106, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
260.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,026 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Влашка; 

 
48. Дејан Јанковић из Младеновца, Рабровац ул. Српских Владара бр. 44, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704482000403, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
193.222,40 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Рабровац; 

 
49. Александар Милентијевић из Младеновца, Рабровац ул. Црквеношколска бр.28, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704482002104, до 80% прихватљивих 
трошкова, у износу 193.222,40 динара, за набавку и постављање пластеника са системом 
за наводњавање на површини од 0,02 ха, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Рабровац; 

 
50. Дејан Секулић из Сурчина, ул. Партизанска  бр. 27, број регистрованог пољопривредног 

газдинства 703907002338, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 395.040,00 динара, за 
набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на површини од 0,04 ха, 
на парцели која се налази на подручју катастарске општине Сурчин; 

 
51. Иван Михаиловић из Барајева, Вранић ул. Чедомира Ђоинчевића  бр. 72, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703559002340 до 80% прихватљивих трошкова, 
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у износу 156.878,37 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на 
површини од 0,9705 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Вранић; 

 
52. Драган Ђурђевић из Младеновца, ул. Смедеревски пут  бр. 91, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704458002116 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
39.945,60 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 0,28 
ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Границе; 

 

53. Драган Живановић из Младеновца, Велика Крсна ул. Ђурђицка  бр. 6, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704342001105 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
159.765,12 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 
0,9725 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велика Крсна; 

 
54. Зорица Белић из Обреновца, Забрежје ул. Проте Матеје Ненадовића  бр. 23, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704652000271 до 80% прихватљивих трошкова, 
у износу 120.800,00 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на 
површини од 0,8220 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине 
Забрежје; 
 

______________________________________________________________________________ 
 

У случају да неко од напред наведених 54 корисника средстава којима су овом одлуком 
опредељена подстицајна средства одустане од додељеног подстицаја или не испуни услове из 
уговора, преостали износ средстава ће се доделити према следећем редоследу утврђеном 
Листом подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава,  VIII-
06 бр. 32-461/15 од 27.11.2015. године: 

 

55. Милан Стојадиновић из Лазаревца, Велики Црљени ул. Стевана Филиповића  бр. 32, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703982000991 до 80% прихватљивих трошкова, 
у износу 121.940,00 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на 
површини од 0,6097 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велики 
Црљени; 

 
56. Јованка Исајловић из Младеновца, ул. Мали пролаз  бр. 76, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704458006022 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
159.765,12 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 1 
ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велика Крсна; 

 
57. Вера Платанић из Лазаревца, ул. Стефана Немање бр. 5, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091001304 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
90.000,00 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 0,45 
ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Бистрица; 

 
58. Олга Крстовић из Лазаревца, ул. Даре Ранђић  бр. 23/6, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091000529 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
159.780,80 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 1 
ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Чибутковица; 
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59. Дејан Јекић са Вождовца, ул. Степеничка  бр. 3, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 791016006385 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 163.697,09 динара, за 
набавку и постављање система за наводњавање на површини од 1 ха, на парцели која се 
налази на подручју катастарске општине Неменикуће; 

 
60. Гордана Тодоровић из Обреновца, Звечка ул. Браће Лазића  бр. 189/А, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704679001716 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
73.612,00 динара, за набавку и постављање система за наводњавање на површини од 
0,4083 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Мала Моштаница; 

 
61. Микица Миловановић из Лазаревца, Брајковац бр. 27, број регистрованог пољопривредног 

газдинства 703966001210 до 80% прихватљивих трошкова, у износу 158.470,08 динара, за 
набавку и постављање система за наводњавање на површини од 1 ха, на парцели која се 
налази на подручју катастарске општине Брајковац; 

 
62. Малиша Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра првог бр. 85, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704458000067, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
495.456,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Поповић; 

 

63. Дејан Тодоровић са Палилуле, Велико Село  ул. Београдска бр. 25, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704873000630, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
300.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,03 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Велико 
Село; 

 

64. Бобан Ђурђевић са Палилуле, Сланци  ул. Првог маја бр. 17, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704920000026, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 
500.000,00 динара, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање на 
површини од 0,05 ха, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Сланци; 

 

65. Нада Николић из Барајева,  ул. Светосавска бр. 53, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 703494002405, до 80% прихватљивих трошкова, у износу 153.792,00 динара, за 
набавку и постављање система за наводњавање на површини од 1 ха, на парцели која се 
налази на подручју катастарске општине Рипањ; 

 
 
II Oдбијају се пријаве, следећих подносилаца пријава: 

 
1. Зоран Милосављевић из Барајева, ул. Светозара Маринковића Зарета бр. 12.  

2. Радмила Петронијевић из Лазаревца, ул. Трбушница бб.  

3. Зоран Лазаревић из Лазаревца, Шопић бб.  
4. Ивица Душић из Гроцке, Умчари ул. Косовска бр. 23. 

5. Нада Ћепли из Сурчина, Добановци, ул. Душанова бр. 65.  

6. Божо Стевановић из Земуна, Батајница ул. Шангајска бр. 74.  
7. Јасмина Јеротијевић са Чукарице, Остружница ул. Седмог јула бр. 35.  
8. Стефан Науновић из Младеновца, Велика Иванча ул. Милорада Петровића Сељанчице бр. 58.  
9. Александар Милић из Младеновца, ул. Тихомира Петровића Тиће бр. 7.  
10. Ђорђе Антонијевић из Лазаревца, ул. Југ Богданова бр. 7/А. 

11. Владимир Неговановић из Обреновца, Ушће, Пољачки крај бр. 1.  

12. Зоран Симеуновић из Обреновца, Звечка, ул. Живе Борјановића бр. 64.  
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13. Славица Радосављевић Петронијевић из Обреновца, Баљевац ул. Нема улице 126.  

14. Снежана Миливојевић из Обреновца, Уровци ул. Гај бр. 14.  

15. Живадин Милошевић из Младеновца, Велика Иванча ул. Велика Иванча бб.  

16. Жељко Николић са Палилуле, Велико Село ул. Београдска бр. 37.  

17. Бранко Милинковић из Сурчина, Прогар ул. Жртава фашизма бр.25.  

18. Славиша Видаковић из Сурчина,  Добановци ул. Анђелка Чобановића бр.26.  

19. Остоја Марић из Лазаревца. ул. Душана Јерковића бр.16.  

20. Бранислав Дајковић из Сурчина, Добановци ул. Анђелка Чобановића бр.15.  

21. Маријана Негојевић из Сурчина, Прогар ул. Дванаестог августа бр. 27.  

22. Јелена Митрашиновић из Обреновца, ул. Авалска бр.27 

23. Немања Костадиновић из Београда, Раковица ул. Видиковачки венац бр. 61.  

24. Бранко Дражић из Лазаревца, Дрен ул. Цара Уроша бр.78.  

25. Мирослав Живановић из Лазаревца, Шопић бб.  

26. Зоран Стаменић из Обреновца, Велико поље ул. Нема улице 292. 

27. Владимир Лалић из Обреновца, Забрежје ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 198 /Б. 

28. Чедомир Живановић из Лазаревца, ул. Шопић бр.307.  

29. Дејан Стевановић из Младеновца, Кораћица ул. Душана Чокића бр.3.  

30. Милан Јанковић из Лазаревца, Зеоке ул. Нема улице  бб. 

31. Саша Драгојевић из Београда, ул. Сурчински пут бр. 21. 

 

III Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове одлуке као корисника 
подстицајних средстава и града Београда као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се 
уговором. 
 
IV Одлука ће се објавити на сајту града Београда www.beograd.gov.rs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beograd.gov.rs/
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Образложење 
 

 
Закључком градоначелника града Београда, број: број: 3-6969/15 - Г од 01. октобра 

2015. године, Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 
подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда 
за 2015. годину и да у средствима јавног информисања објави Јавни позив за достављање 
пријава за доделу подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на 
територији града Београда за 2015. годину, (у даљем тексту: Јавног позива). Такође, 
истим закључком, овлашћен је секретар Секретаријата за привреду да образује Комисију 
за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области 
повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину. 

У складу са овим закључком Секретаријат за привреду је дана 06. октобра 2015. 
године, на интернет страници града Београда и у дневним новинама, објавио Јавни позив, 
којим се утврђују услови, начин коришћења подстицајних средстава и рок за подношење 
пријава.  

Рок за подношење пријава био је до 16. октобра 2015. године, до 15,00 сати, али 
због великог интересовања јавни позив је продужен до 23. октобра 2015. године, до 15,00 
сати. До назначеног рока достављено је 96 благовремених пријава, неблаговремених 
пријава није било. 

Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-06 бр. 32-461/2015 од 
05.10.2015. године, образована је Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу 
подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда 
за 2015. годину (у даљем тексту: Комисија за утврђивање испуњености услова). 

Комисија је  извршила преглед приспелих благовремених пријава,  извршила нулти 
преглед на терену (како би се проверили подаци из пријаве) утврдила Листу подносиоца 
пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава прописане Јавним 
позивом и донела Одлуку о додели подстицајних средстава у области повртарства и 
воћарства на територији града Београда за 2015. годину за 65 подносилаца пријава, у 
укупном износу од 19.602.628,96 динара, и то за део трошкова набавке и постављања 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап за производњу поврћа и система за 
наводњавање кап по кап за засаде воћа.  

Закључком градоначелника, број: 3-6969/15 - Г од 01. октобра 2015, обезбеђена су 
средства у износу од 17.317.487,04  динара, имајући у виду наведено, због недостатка 
расположивих средстава, подстицајна средства могу бити опредељена за 54 подносилаца 
пријава у укупном износу од 17.226.115,87 динара. 

У случају да неко од  54 корисника средстава којима су овом одлуком опредељена 
подстицајна средства одустане од додељеног подстицаја или не испуни услове из уговора, 
преостали износ средстава ће се доделити према редоследу утврђеном  Листом 
подносиоца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава у области 
повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину. 

Такође овом одлуком одбијене су пријаве 31 подносиоца пријава, који не 
испуњавају услове и то: 

 
1. Зоран Милосављевић из Барајева, ул. Светозара Маринковића Зарета бр. 12, није 

достављена сагласност свих сувласника на предметној парцели. 

2. Радмила Петронијевић из Лазаревца, ул. Трбушница бб, није достављен оригинални 

предрачун, извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 

ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве ( извод мора бити 

из 2015. године), приложен је извод из катастра непокретности из 2010. године и 
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сагласност свих сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање 

опреме на предметној катастарској парцели.  

3. Зоран Лазаревић из Лазаревца, Шопић бб, није достављена сагласност сувласника 

катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме на предметној 

катастарској парцели.  

4. Ивица Душић из Гроцке, Умчари ул. Косовска бр. 23, није достављена пријава за 

доделу подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији 

града Београда за 2015. годину, фотокопија личне карте, извод из катастра 

непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све 

катастарске парцеле које су предмет пријаве ( извод мора бити из 2015. године), 

изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна 

подстицајна средства за исту намену. 

5. Нада Ћепли из Сурчина, Добановци, ул. Душанова бр. 65, није достављена сагласност 

сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме на 

предметној катастарској парцели.  

6. Божо Стевановић из Земуна, Батајница ул. Шангајска бр. 74, није достављена 

сагласност сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме 

на предметној катастарској парцели.  

7. Јасмина Јеротијевић са Чукарице, Остружница ул. Седмог јула бр. 35, није 

достављена сагласност сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава 

постављање опреме на предметној катастарској парцели.  

8. Стефан Науновић из Младеновца, Велика Иванча ул. Милорада Петровића Сељанчице 

бр. 58,  није достављена пријава за доделу подстицајних средстава у области 

повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину, изјава 

подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену. 

9. Александар Милић из Младеновца, ул. Тихомира Петровића Тиће бр. 7, није 

достављена пријава за доделу подстицајних средстава у области повртарства и 

воћарства на територији града Београда за 2015. годину, већ за 2014. годину.  

10. Ђорђе Антонијевић из Лазаревца, ул. Југ Богданова бр. 7/ А, није наведена површина 

на којој ће бити постављен пластеник са системом за наводњавање. 

11. Владимир Неговановић из Обреновца, Ушће, Пољачки крај бр. 1, достављена је 

понуда добављача опреме, уместо предрачуна. Јавним позивом је искључиво тражен 

оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за 

појединачне елементе опреме које је предмет пријаве као и да понуда добављача 

неће бити прихваћена. 

12. Зоран Симеуновић из Обреновца, Звечка, ул. Живе Борјановића бр. 64, у предрачуну 

нису наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није наведена  

пумпа за воду и систем за наводњавање. 
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13. Славица Радосављевић Петронијевић из Обреновца, Баљевац ул. Нема улице 126, 

достављена је понуда добављача опреме, уместо предрачуна. Јавним позивом је 

искључиво тражен оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним у 

јединичним ценама за појединачне елементе опреме које је предмет пријаве као и да 

понуда добављача неће бити прихваћена. 

14. Снежана Миливојевић из Обреновца, Уровци ул. Гај бр. 14, није наведена површина 

на којој ће бити постављен систем за наводњавање, као и опција важења предрачуна 

од минимум 45 дана. 

15. Живадин Милошевић из Младеновца, Велика Иванча ул. Велика Иванча бб, у 

предрачуну није наведена спецификација опреме за пластеник, исказаним 

јединичним ценама за појединачне елементе опреме које је предмет пријаве. 

16. Жељко Николић са Палилуле, Велико Село ул. Београдска бр. 37, у предрачуну нису 

наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није наведена  пумпа 

за воду и систем за наводњавање. 

17. Бранко Милинковић из Сурчина, Прогар ул. Жртава фашизма бр.25, у предрачуну 

нису наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није наведена  

пумпа за воду и систем за наводњавање. 

18. Славиша Видаковић из Сурчина,  Добановци ул. Анђелка Чобановића бр.26, у 

предрачуну нису наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није 

наведена  пумпа за воду и систем за наводњавање кап по кап. 

19. Остоја Марић из Лазаревца. ул. Душана Јерковића бр.16, није наведена површина на 

којој ће бити постављен пластеник са системом за наводњавање. 

20. Бранислав Дајковић из Сурчина, Добановци ул. Анђелка Чобановића бр.15, у 

предрачуну нису наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није 

наведена  пумпа за воду и систем за наводњавање кап по кап. 

21. Маријана Негојевић из Сурчина, Прогар ул. Дванаестог августа бр. 27, у предрачуну 

нису наведени сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није наведена  

пумпа за воду и систем за наводњавање кап по кап. 

22. Јелена Митрашиновић из Обреновца, ул. Авалска бр.27, у предрачуну нису наведени 

сви обавезни елементи опреме за пластеник, односно није наведена  пумпа за воду и 

систем за наводњавање кап по кап. 

23. Немања Костадиновић из Београда, Раковица ул. Видиковачки венац бр. 61, 

достављена је фотокопија понуда добављача опреме, уместо предрачуна. Јавним 

позивом је искључиво тражен оригинални предрачун са спецификацијом опреме, 

исказаним у јединичним ценама за појединачне елементе опреме које је предмет 

пријаве као и да понуда добављача неће бити прихваћена. 

24. Бранко Дражић из Лазаревца, Дрен ул. Цара Уроша бр.78, није наведена површина 

на којој ће бити постављен пластеник са системом за наводњавање. 
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25. Мирослав Живановић из Лазаревца, ул. Шопић бб, није наведена површина на којој 

ће бити постављен пластеник са системом за наводњавање. 

26. Зоран Стаменић из Обреновца, Велико поље ул. Нема улице 292, увидом на терену 

утврђено је да нема засада. 

27. Владимир Лалић из Обреновца, Забрежје ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 198/ Б, 

увидом на терену утврђено је да се на предметној парцели већ налази постављена 

секундарна мрежа система за наводњавање. 

28. Чедомир Живановић из Лазаревца, ул. Шопић бр.307, увидом на терену утврђено је 

да се на предметној парцели налази засад шљиве на 0,11 ха, а минимална површина 

парцеле под засадом мора бити 0,25 ха. 

29. Дејан Стевановић из Младеновца, Кораћица ул. Душана Чокића бр.3, увидом на 

терену утврђено је да се на парцели на површини од 40 ари налази засад шљиве, а 

да је у пријави наведена површина од 0,9796 ха тако да на осталом делу нема засада. 

30. Милан Јанковић из Лазаревца, Зеоке ул. Нема улице бб, увидом на терену утврђено је 

да нема довод воде. 

31. Саша Драгојевић из Београда, ул. Сурчински пут бр. 21, увидом на терену утврђено је 

да је постављен систем за наводњавање. 

 
На основу свеукупне оцене пријаве, приложене документације, утврђене Листе, 

Комисија за утврђивање испуњености услова доноси Одлуку о додели подстицајних 
средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. 
годину. 

 
Против ове одлуке може се изјавити приговор Комисији, у року од три дана од 

дана пријема ове одлуке. 
 

 
                                                                                       

                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

                                                                                               Драгана Степановић 
 

                                                                      
 
                                                                                                                          


