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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1791/16-Г од 10. марта 2016. године, 
Јавног позива за достављање пријавa за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на 
територији града Београда за 2016. годину,  утврђене Листе подносилаца пријава који испуњавају 
услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-69/16 од 01.07.2016. године, предлога 
Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-69/16 од 01.07.2016. године и Одлуке о 
додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-69/16 од 04.07.2016. године, заменик секретара 
Секретаријата за привреду доноси: 

  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
БРОЈ VIII-06 бр. 32-69/2016 ОД 04.07.2016. ГОДИНЕ 

 
 I Мења се тачка  I Одлуке VIII-06 бр. 32-69/2016 од 04.07.2016. године, тако да гласи: 
  

I Додељују се подстицајна финансијска средства у области пчеларства на територији 
града Београда за 2016. годину за набавку опреме за пчеларство седам кошница типа „Dadant - 
Blatt″ (DB) или типа „Langstrot - Rut″(LR) са припадајућим рамовима или врцаљке (ручна или 
електрична), следећим подносиоцима пријава: 

 
1. Снежана Рајковић из Београда, Чукарица, ул. Живанићева бр. 016, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705187001020, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.848,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Сремчица. 

 

2. Данијела Маринковић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 031, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 705012001900, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

3. Снежана Ранковић из Лазаревца, Вреоци, ул. Димитрија Дише Ђурђевића бр. 131, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704016000533, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 31.360,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Лазаревац. 

 

4. Игор Микша са Новог Београда, ул. Марка Пола бр. 024/2, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791067014350, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
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кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Сурчин. 

5. Предраг Иваниш из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 032, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704563000691, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.189,60 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Барич. 

 

6. Славка Настић из Раковице, ул. Тузланска бр. 009/2/4, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791083007045, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Гунцати. 

 

7. Драгица Томић из Обреновца, ул. Цара Лазара бр. 055, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704601000428, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 34.720,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Велико Поље. 

 

8. Немања Маркулић из Обреновца, Скела, ул. Двадесет седмог марта бр. 011, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704806001434, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 26.376,01 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Скела. 

 

9. Синиша Лекић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 010, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704814000913, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

10. Зоран Стевановић из Барајева, ул. Живка Стевановића Жикице бр. 47, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703494003150, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.000,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Барајево. 

 

11. Александар Здравковић из Лазаревца, ул. Дула Караклајић бр. 45, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704091004389, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 31.232,00 динара за набавку врцаљке. 

 

12. Михајло Белошевић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 022/3, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704091003374, 80% прихватљивих 
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трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 31.061,34 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Велики Црљени. 

 

13.  Огњен Миоковић из Барајева, ул. Богољуба Петковића бр. 007, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703494002413, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 27.258,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Барајево. 

 

14.  Миленија Савић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 017, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703559002498, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.340,00 динара за набавку врцаљке. 

 

15.  Мирољуб Милинковић из Младеновца, Кораћица, ул. Јовиска бр. 005, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704415001061, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Кораћица. 

 

16.  Борислав Ристовић из Барајева, Лисовић, ул. Доле Михајловић бр. 072, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703575000755, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Лисовић. 

 

17.  Михајло Пејчић из Барајева, Вранић, ул. Космајских партизана бр. 124 Б, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703559002889, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Вранић. 

 

18.  Ненад Павић из Сопота, Рогача, ул. Вељка Влаховића бр. 003, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705063000308, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Рогача. 

 

19.  Бојан Спасић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Партизанска бр. 024, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703982001130, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.640,00 динара за набавку врцаљке. 
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20.  Раденко Џогаз из Барајева, Вранић, ул. Миливоја Стекића бр. 008, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703559000037, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Вранић. 

 

21.  Далибор Мандић са Звездаре, ул. Миријевски венац бр. 010/33, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791032006262, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Камендол. 

 

22.  Никола Павловић са Чукарице, Умка, ул. Душана Дамјановића бр. 042, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 705195000224, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Умка. 

 

23.  Драган Роксандић из Обреновца, Мислођин, ул. Ваган бр. 007, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704733000751, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 41.832,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Обреновац. 

 

24.  Милош Дамљановић из Гроцке, Лештане, ул. Доце Марковића бр. 013А, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703796001070, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

25.  Далибор Пауновић са Палилуле, ул. Стевана Дукића бр. 022/23, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791075007422, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Нови Београд. 

 

26.  Бојан Мијић са Чукарица , Сремчица , ул. Породице Стојић бр. 011, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705187000822, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Велика Моштаница. 
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27.  Божидар Ћирковић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 110, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091003935, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

28.  Исидора Брајовић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 025А, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704741002784, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

29.  Никола Симеуновић из Обреновца, ул. Вука Караџића бр. 041, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704741000889, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.189,60 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Стублине. 

 

30.  Ненад Јанковић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 280, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791016007888, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Рипањ. 

 

31.  Јован Лучић из Гроцке, Болеча, ул. Јумбина бр. 051, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703672000667, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

32.  Драгица Остојић из Барајева, ул. Гај Нова 1 бр. 014, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703532001393, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Велики Борак. 

 

33.  Милош Мијатовић из Обреновца, Грабовaц, ул. Нема улице бр. 360, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704628003398, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.189,60 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Грабовац. 

 

34.  Драгана Анђелић из Гроцке, ул. Милентија Поповића бр. 021, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703737002600, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Гроцка. 
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35.   Тања Јованић из Сопота, Неменикућe, ул. Авалска бр. 001, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705012002745, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 29.619,34 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Неменикуће. 

 

36.  Катарина Јовановић из Барајева, Гунцати, ул. Хајдук Вељкова бр. 001, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703567000857, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 32.533,34 динара за набавку врцаљке. 

 

37.  Радомир Биорац из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице. ББ, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704288000126, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 33.723,20 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Шопић. 

 

38. Радован Мијовић са Новог Београда, ул. Пеђе Милосављевића бр. 080/6, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 791067014890, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Парцани. 

 

39. Вук Никитовић са Чукарице, ул. Краљице Катарине бр. 108, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791113008850, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.640,00 динара за набавку врцаљке. 

 

40. Владимир Вукмирица са Врачара, ул. Ивана Ђаје бр.020, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791024003128, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Парцани. 

 

41. Дејан Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 028, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704482002180, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.828,80 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Рабровац. 

 

42. Предраг Благојевић са Вождовца, ул. Колонија бр. 25, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791016007985, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.933,30 динара за набавку и постављање седам 
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кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Кораћица. 

 

43. Мирослав Филиповић из Лазаревца, Петка, ул. Нема улице ББ, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704156000455, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Петка. 

 

44.  Бранибор Нинић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 157, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704172000472, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 33.723,20 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Рудовци. 

 

45.  Драган Бошковић из Лазаревца, Велики Црљeни, ул. 3. Октобра бр. 166, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703982001009, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

46.  Даринка Живковић из Обреновца, Бргулице, ул. Живковића крај бр. 020, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704580000220, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 37.600,00 динара за набавку врцаљке. 

 

47.   Радисав Цвејић из Лазаревца, ул. Колубарски Трг бр. 123, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091002491, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Стубица. 

 

48.  Милорад Микић из Лазаревца, Шопић, ул. Шопић ББ, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704288000584, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.638,40 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Шопић. 

 

49.  Снежана Крсмановић из Лазаревца, ул. Богдана Грујића бр. 018, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091001479, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 33.600,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Вреоци. 
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50.  Слободан Јевремовић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице ББ, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704270000558, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.638,40 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Чибутковица. 

 

51.  Ненад Цвејић из Лазаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 008, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704091003170, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Брајковац. 

 

52.  Славица Павловић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 009, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704687000804, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 28.280,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Јасенак. 

 

53.  Вукадин Башовић из Барајева, Вранић, ул. Космајских партизана бр. 138, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703559002668, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Вранић. 

 

54.  Раденко Савић са Новог Београда, ул. Недељка Гвозденовића бр. 040/10, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 791067014920, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Мала Иванча. 

 

55.  Воислав Петровић из Сопота, Раљa, ул. Космајског одреда бр. 043, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705055000833, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Поповић. 

 

56.  Борис Симић из Сопота, Раља, ул. Саве Ковачевића бр. 1, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705055000647, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Раља. 
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57.  Миодраг Гачић из Сопота, Поповић, ул. Милорада Марковића Миће бр. 037, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 705047000242, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Поповић. 

 

58.  Ранко Вучинић са Вождовца, ул. Шумадијске дивизије бр. 004, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791016006008, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Велики Борак. 

 

59.  Драгислав Васић са Палилуле, Борча, ул. Миладина Зарића бр. 011, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704865002719, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.630,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Стојник. 

 

60. Зоран Јанић из Сопота, ул. Краља Петра Првог бр. 40, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705101000489, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Сопот. 

 
61. Слободанка Лазовић из Барајева, Бождаревац,  ул. Драгомира Миловановића - Мирка 

бр. 027, број регистрованог пољопривредног газдинства 703524000847, 80% 

прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за 

набавку и постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се 

налази на подручју катастарске општине Бождаревац. 

 

62.  Биљана Јовановић Михаиловић из Барајева, ул. Средњокрајска бр. 004, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703494003134, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Барајево. 

 

63.  Миладин Радовановић са Новог Београда, ул. Пеђе Милосављевића бр. 034/2, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 791067014237, 80%  прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 17.666,66 динара за набавку врцаљке. 
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64.  Андрија Ракоњац из Гроцке, Калуђерица, ул. Булевар револуције бр. 150, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 703770000726, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

65.  Радомир Нешић из Барајева, Бождаревац, ул Подрумичка бр.001, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703524000553, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Бождаревац. 

 

66.  Славица Миладиновић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 61, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704342002365, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00  динара за набавку  врцаљке. 

 

67.  Лазар Цвијовић из Сопота, Раља, ул. Милосава Влајића бр. 008, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705055000841, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 18.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

68.  Звонко Курћубић са Новог Београда, ул. Паула Клеа бр. 009, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791067014571, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Нови Београд. 

 

69.  Раша Јашовић са Новог Београда, ул. Др Агостина Нета бр. 056/5/51, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791067005467, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.640,00 динара за набавку врцаљке. 

 

70.  Владимир Петровић са Звездаре, ул. Владимира Дворниковића бр. 040, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791024001125, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.608,67 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Стублине. 

 

71. Радисав Милосављевић из Лазаревца, ул. Николе Вујачића бр. 015, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704091002483, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.920,00 динара за набавку врцаљке. 

 

72. Слободан Миловановић из Младеновца, ул. Првог маја бр. 014, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458000415, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Кораћица. 
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73. Божидар Давидовић из Лазаревца, Рудовци ББ, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 704172000251, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у 
износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

74. Милан Лазић из Обреновца, ул. Љубе Ненадовића бр.006, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741003969, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 41.832,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, која се налази на подручју катастарске општине 
Стублине. 

 

75. Новица Миловановић са Палилуле, Борча, ул. Жарка Зрењанина бр. 112М, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704865003057, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, која се налази на подручју 
катастарске општине Борча. 

 

76.  Душан Бањац из Земуна, ул. Карађорђева бр. 010, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791059005933, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, која се налази на подручју катастарске општине 
Стојник. 

 

77. Ђорђо Марчетић са Новог Београда, ул. Стојана Аралице бр. 026/35, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791067011599, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, која се налази на подручју 
катастарске општине Поповић. 

 

78. Јеврем Гачић из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр.006, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741002512, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 41.001,34 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, која се налази на подручју катастарске општине 
Мислођин. 

 

79.  Милоје Јеремић са Вождовца, ул. Драгице Кончар бр. 020, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791016005990, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Мала Иванча. 

 

80.   Зоран Живановић из Обреновца, Дражевац, ул. Дражевачка бр. 240, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704636001331, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 
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81.  Радмила Петровић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 065, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703818000909, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Ритопек. 

 

82. Миливоје Белинчевић из Обреновца, Јасенак, ул. Јасенак бр. 61, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704687000057, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Јасенак.  

 

83.  Живан Петровић из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 021А, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704563000101, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 39.360,00 динара за набавку врцаљке. 

 

84.  Момчило Јовановић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска 066, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705012002036, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Неменикуће. 

 

85.  Драгољуб Јовановић из Лазаревца, ул. Николе Тесле бр. 27, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704091003080, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Велики Црљени. 

 

86.  Радован Марчетић из Сурчина, Бечмен, ул. Добановачка бр. 011, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703834000616, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Бечмен. 

 
87.  Драган Јованић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 050, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 705012001099, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Неменикуће. 

 

88.  Милун Илић из Обреновца, ул. Кнеза Михаила бр. 010, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704741004000, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.052,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Ратари. 
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89.  Славица Глигорић из Обреновца, Барич, ул. Јанка Тешића бр. 018Д, број 

регистрованог пољопривредног газдинства 704563000705, 80% прихватљивих 

трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.052,00 динара за набавку и 

постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 

подручју катастарске општине Барич. 

 

90.  Дејан Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 111, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 704814001910, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Стублине. 

 

91.  Милосав Маринковић из Барајева, Бождаревац, ул. Драгомира Миловановића Мирка 
бр. 16, број регистрованог пољопривредног газдинства 703613000478, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 29.933,34 динара за 
набавку врцаљке. 

 

92. Миодраг Мишић из Младеновца, ул. Хајдук Вељкова бр. 014, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458007169, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 34.720,00 динара за набавку врцаљке. 

 

93. Драшко Јовановић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр.47, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704458007355, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 28.858,48 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Амерић. 

 

94. Раденко Јовичић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 047, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703532001199, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Велики Борак. 

 

95.  Александар Мијаиловић са Палилуле, Падинска скела, ул. Ристе Одавића бр. 002, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704911000361, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.504,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Вукићевица. 

 

96. Бранко Крга са Чукарице, Сремчица, ул. Обреновића бр.002Ц, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705187001292, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Лисовић. 
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97. Милан Крга са Чукарице, Сремчица, ул. Обреновића бр.002Ц, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705187001470, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Велика Моштаница. 

 

98.  Златко Стојковић са Новог Београда, ул. Марка Челебоновића бр. 051/06, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791067014296, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Крњача. 

 

99.  Микан Цветковић са Палилуле, Борча, ул. Марка Орешковића бр. 024, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704865001844, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

100.  Горан Ристић из Младеновца, ул. Славка Манојловића бр. 133, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704466000526, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 37.696,00 динара за набавку врцаљкe. 

 

101. Велимир Домазет из Сурчина, ул. Бановачка бр. 16, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703907001609, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

102. Слободан Ћурчић са Звездаре, ул. Топличка бр. 001, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791032006041, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљкe. 

 

103. Боривој Лазаревић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 55, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704091002670, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.638,40 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Шопић. 

 

104. Миодраг Радивојевић из Барајева, ул. Средњи крај бр. 391, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703494000321, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.200,00 динара за набавку врцаљке. 

 

105. Душан Јанковић са Новог Београда, ул. Виноградска бр. 26, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791067014393, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.340,00 динара за набавку врцаљке. 
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106. Мирослав Новаковић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 019, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704385000640, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 32.600,00 динара за набавку врцаљке. 

 

107. Богдан Самарџић са Палилуле, Борча, ул. Вучевска бр.035, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704865003103, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Поповић. 

 

108. Велимир Јанковић из Барајева, Вранић, ул. Ђуре Митровића бр.043, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559001084, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Вранић. 

 

109. Борисав Јанковић из Барајева, Вранић, ул. Ђуре Митровића бр.43, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559000770, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.896,00  динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Вранић. 

 

110. Веско Милованчевић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 045, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704601001831, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.112,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Велико Поље. 

 

111. Владимир Игњатовић са Врачара, ул. Курсулина бр. 011, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791024002768, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Стојник. 

 

112. Бранко Недељковић из Сурчина, Бечмен, ул. Вука Караџића бр. 12, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703834000233, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.340,00 динара за набавку врцаљке. 

 

113. Звонко Пријовић са Палилуле, ул. Анке Матић бр. 019, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791075007457, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.161,60 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Рипањ. 
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114. Миодраг Степановић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 306А, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559002790, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 28.700,00 динара за набавку врцаљке. 

 

115. Милосав Илић из Барајева, Гунцати, ул. Изворска бр. 045, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 703567000849, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.052,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Гунцати. 

 

116. Зоран Стевановић са Новог Београда, ул. Земунска бр. 013/13, број регистрованог 

пољопривредног газдинства 791067003340, 80% прихватљивих трошкова без 

урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 

кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 

катастарске општине Прогар. 

  

117. Предраг Терзић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 017А, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458002345, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 28.858,48 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Велика Иванча. 

 

118. Душан Иванчевић из Младеновца, ул. Бранка Стојковића бр. 1, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458003031, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 32.775,40 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Ковачевац. 

 

119. Влада Стевановић из Сопота, Парцани, ул. Драгољуба Јовановића Трује бр. 025, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 705039000360, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

120. Јовица Јовичић из Младеновца, ул. Космајска бр. 129, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458004470, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Велика Крсна. 

 

121. Миломир Николић из Барајева, Бождаревац, ул. Живка Стевановића Жикице бр. 057, 
број регистрованог пољопривредног газдинства 703524001118, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.000,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Барајево. 
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122. Драган Кнежевић из Обреновца, ул. Карађорђева бр. 11, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741002768, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.161,60 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Дрен. 

 

123. Владимир Јеремић из Лазаревца, Рудовци ББ, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 704172000260, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у 
износу од 35.638,40 динара за набавку и постављање седам кошница са припадајућим 
рамовима, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Рудовци. 

 

124. Милорад Митић из Сопота, Раља, ул. Херцеговачка бр. 14, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705055000795, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.333,34 динара за набавку врцаљке. 

 

125. Љубомир Стојановић из Сопота, Парцани, ул. Рада Јовановића бр. 085, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 705039000336, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.333,34 динара за набавку врцаљке. 

 

126. Ђура Пуача са Старог Града, Зелени Венац бр. 010, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791105003748, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Врчин. 

 

127. Зорица Степановић из Обреновца, Дражевац, ул. Нема улице бр. 216, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704636001668, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.189,60 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Дражевац. 

 

128. Ђорђе Богићевић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 021А, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704741003756, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.189,60 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Барич. 

 

129. Чедомир Јовановић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 011, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704091001703, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.638,40 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Шопић. 
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130. Момчило Аћимовић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице ББ, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704032001018, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 31.232,00 динара за набавку врцаљке. 

 

131. Марко Илић из Барајева, Вранић, ул. Поп Борина бр. 7, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703559001521, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 40.504,80 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Вранић. 

 

132. Раде Севић из Сурчина, ул. Колубарска бр. 015, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 703907001641, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у 
износу од 33.987,34 динара за набавку и постављање седам кошница са припадајућим 
рамовима, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Звечка. 

 

133. Васо Гуњ из Сурчина, ул. Колубарска бр. 021, број регистрованог пољопривредног 
газдинства 703907002540, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у 
износу од 33.987,34 динара за набавку и постављање седам кошница са припадајућим 
рамовима, на парцели која се налази на подручју катастарске општине Звечка. 

 

134. Драгољуб Познанић са Новог Београда, ул. Кларе Цеткин бр. 004, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791067009195, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Прогар. 

 

135. Радисав Савковић из Сопота, Слатина, ул. Светозара Марковића бр. 008, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 705098000347, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.538,66 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Слатина. 

 

136. Љиљана Савковић из Сопота, Слатина, ул. Ђорђа Јовановића бр. 059, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 705098000126, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 30.538,66 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Слатина.  

 

137. Станоје Краљевић из Лазаревца, Дудовица, Нема улице ББ, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704032000178, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 31.232,00 динара за набавку врцаљке. 

 

138. Славиша Чучуковић из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 031, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704563000136, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.200,00 динара за набавку врцаљке. 
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139. Зоран Госић из Барајева, Бождаревац, ул. Госића бр. 003, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703524000278, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 38.192,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Бождаревац. 

 

140. Предраг Иванковић из Барајева, ул. Светосавска бр. 059, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703494002464, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

141. Бранимир Окетић из Сопота, Рогача, Космајска бр. 077, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 705063000120, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.448,00 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Рогача. 

 

142. Владимир Крстић са Палилуле, Падинска скела, ул. Врбовска бр. 008А, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704911000558, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 33.456,00 динара за набавку врцаљке. 

 

143. Наташа Делић из Барајева, ул. Светосавска бр. 066А, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703494000569, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.828,80 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Губеревац. 

 

144. Милош Николић из Барајева, Бождаревац, ул. Живка Стевановића - Жикице бр. 053, 
број регистрованог пољопривредног газдинства 703524001240, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

145. Александар Веселиновић из Раковице, ул. Пере Велимировића бр. 002, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791083006456, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Међулужје.  

 

146. Владан Лукић из Барајева, Лисовић, ул. Обрада Михајловића Јастреба бр. 025, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703575000704, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

147. Остоја Броћило из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 42, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559002188, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 33.723,20 динара за набавку и 
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постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Вранић. 

 

148. Чедомир Павловић  из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице ББ, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703931000366, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.260,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Барзиловица.  

 

149. Стевча Тодоров из Гроцке, Калуђерица, ул. Браће Радовановић бр. 015, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703770001471, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.656,00 динара за набавку врцаљке. 

 

150. Саша Димитријевић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. Раваничка бр. 015, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704725000276, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 40.016,00 динара за набавку врцаљке. 

 

151. Станоје Цветков из Гроцке, Калуђерица, ул. Милоша Матијевића - Мрше бр. 007, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703770001269, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Ђуринци. 

 

152. Неђо Крајновић са Вождовца, ул. Генерала Љубомира Милића бр. 001, број 
регистрованог пољопривредног газдинства  791016005869, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Рипањ. 

 

153. Данило Вујић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 9, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704458000040, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 34.720,00 динара за набавку врцаљке.  

 

154. Слободан Чумић са Новог Београда, ул. Недељка Гвозденовића  бр. 042/13, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791067014199, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.040,00 динара за набавку врцаљке. 

 

155. Анкица Броћиловић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 026, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559001190, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.052,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Вранић. 
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156. Живорад Тодоровић са Новог Београда, ул. Марка Челебоновића бр. 063, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 791067008849, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 44.800,00 динара за набавку врцаљке. 

 

157. Светлана Јовановић из Барајева, Бождаревац, ул. Београдског батаљона бр. 019А, 
број регистрованог пољопривредног газдинства 703524000804, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.200,00 динара за набавку врцаљке. 

 

158. Данило Симић из Барајева, ул. Стара Липовица бр. 132, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703494001565, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 24.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

159. Мирко Тасић из Раковице, ул. Пере Велимировића бр. 058, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791083006448, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 15.580,00 динара за набавку врцаљке. 
 

160. Илија Ракас из Барајева, Вранић, ул. Љубомира Живковића Шпанца бр. 16, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 703559002650, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.460,00 динара за набавку врцаљке. 
 

161. Радомир Максимовић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 083, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704172000499, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.828,80 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Мали Црљени.  
 

 

У случају да неко од 161 корисника средстава којима су овом одлуком o измени и допуни 

одлуке опредељена подстицајна средства одустане од додељених подстицајних средстава 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. 32-69/16 од 04.07.2016 године: 

162. Марко Марковић из Барајева,  ул. Ратка Јевтића бр. 011, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 703494002308, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.828,80 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Барајево. 

 

163. Драган Бабић из Сопота, Мала Иванча, ул. Солунска бр. 010, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 704997000675, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 37.501,34 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Мала Иванча.   
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164. Младен Вуковић из Обреновца, Звечка, ул. Ивана Егедушевића бр. 017, број 
регистрованог пољопривредног газдинства 704679001953, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 41.832,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Звечка.  

 

165. Драгомир Шушић са Новог Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 199/4, 
број регистрованог пољопривредног газдинства 791067012080, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 42.000,00 динара за набавку и 
постављање седам кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на 
подручју катастарске општине Барајево. 

 

166. Никола Лимановић са Вождовца, ул. Атика бр. 007, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791067008261, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке.  

 

167. Богдан Стефановић са Чукарице, ул. Кедрова, бр. 013/2, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791113008834, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 45.000,00 динара за набавку врцаљке. 

 

168. Горан Миличевић са Палилуле, Борча, ул. Антиохијска бр. 015, број регистрованог 
пољопривредног газдинства 791075005497, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 35.877,80 динара за набавку и постављање седам 
кошница са припадајућим рамовима, на парцели која се налази на подручју 
катастарске општине Борча. 
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Образложење 

 
 

 
Закључком градоначелника града Београда, број: 3-1791/16 - Г од 10. марта 2016. 

године, Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 
подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. 
годину и да у средствима јавног информисања објави Јавни позив за достављање пријава 
за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 
2016. 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 пчеларства на територији града 
Београда за 2016. годину. Финансијским планом за 2016. годину, за ову намену 
обезбеђена су средства у износу 1.700.000,00 динара. 

 
У складу са напред наведеним закључком Секретаријат за привреду је дана 18. 

марта 2016. 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 15. априла 2016. године, до 15,00 
сати. До назначеног рока достављено је 232 благовремених пријава, 1 неблаговремена 
пријава и 2 неблаговремене допуне пријава. 

 
Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-06 бр. 32-69/16 од 

22.03.2016. године, образована је Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу 
подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. 
годину (у даљем тексту: Комисија). 

 
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 предлог Одлуке о додели подстицајних средстава у области пчеларства 
на територији града Београда за 2016. годину. На основу утврђене Листе и предлога 
Одлуке, заменик секретарa Секретаријата за привреду, донео је Одлуку за 170 
подносиоца пријава, у укупном износу од 6.585.548,29 динара, и то за део трошкова 
набавке и постављања седам кошница типа „Dadant - Blatt″ (DB) или типа „Langstrot - 
Rut″(LR) са припадајућим рамовима или врцаљке (ручна или електрична). 

 
       Имајући у виду да је достављен велики број пријава, као и значај који поступак 
доделе подстицајних средстава у области пчеларства има за регистроване 
пољопривредне произвођаче са територије града Београда, извршена је измена 
финансијског плана и обезбеђена су додатна средства у укупном износу од 4.425.619,00 
динара. Како би био исплаћен што већи број подносиоца пријава који испуњавају услове 
утврђене Јавним позивом, изменом финансијског плана за први Ребаланс буџета града за 
2016. годину, позиција је увећана за 1.800.000,00 динара и тако обезбеђена средства у 
износу од 6.225.619,00 динара, која могу бити опредељена за 161 подносиоца пријава у 
укупном износу од 6.207.679,55 динара. 
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 Дана 12.07.2016. године на сајту града Београда, објављена је Одлука о додели 
подстицајних средстава, у којој је дата правна поука свим подносиоцима пријава да се 
против ове одлуке може уложити приговор Секретаријату за привреду у року од три дана 
од дана пријема одлуке. 
 
 Подносилац пријаве Снежана Делић из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића 146, 
уложила је дана 09.07.2016 године приговор Секретаријату за привреду на Одлуку о 
додели подстицајних средстава који се односи на недостављену сагласност власника на 
предметној катастарској парцели. Комисија је дана 04.07.2016. године извршила поновни 
увид у пријаву и достављену документацију уз пријаву подносиоца приговора и поново 
утврдила да је пријава подносиоца приговора Снежане Делић достављена на Јавни позив 
непотпуна, односно није у складу са Јавним позивом, из разлога што није достављена 
сагласност власника катастарске парцеле. 
 
 Такође, дана 15.07.2016 године, Нада Мирковић са Чукарице-Остружница, ул. 
Космајска 5 ДЕО 025 Д, поднела је приговор Секретаријату за привреду на Одлуку о 
додели подстицајних средстава који се односи на документацију која није достављена у 
складу са јавним позивом. Комисија је дана 18.07.2016. године, извршила поновни увид у 
пријаву и достављену документацију уз пријаву подносиоца приговора и поново утврдила 
да пријава подносиоца приговора не испуњава услове утврђене Јавним позивом, из 
разлога што се катастарска парцела на којој се поставља опреме не налази на територији 
града Београда, као и да је пријава подносиоца приговора Наде Мирковић достављена на 
Јавни позив непотпуна, односно није у складу са Јавним позивом, из разлога што није 
достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2016. 
годину, фотокопију извода из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о 
пољопривредном газдинству за 2016. годину, са подацима о члановима регистрованог 
пољопривредног газдинства и није достављен оргинал предрачун са спецификацијом 
опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу, са исказаном опцијом важења 
предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме. 
 

Подносилац пријаве Николa Нешић са Чукарице-Београд , ул. Поручника Спасића и 
Машере 16, уложиo је дана 22.07.2016. године приговор Секретаријату за привреду на 
Одлуку о додели подстицајних средстава који се односи на недостављену сагласност 
власника на предметној катастарској парцели. Комисија је дана 25.07.2016. године 
извршила поновни увид у пријаву и достављену документацију уз пријаву подносиоца 
приговора и поново утврдила да је пријава подносиоца приговора Николе Нешић 
достављена на Јавни позив непотпуна, односно није у складу са Јавним позивом, с 
обзиром да је приложена документација уз пријаву непотпуна као и да подносилац 
пријаве није доставио документацију у складу са Јавним позивом.  

   
 Комисија је утврдила Листу подносиоца пријава који испуњавају услове за доделу 
подстицајних средстава прописане Јавним позивом за 170 подосилаца пријава и донела 
предлог Одлуке о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији 
града Београда за 2016. годину. На основу утврђене Листе и предлога Одлуке, заменик 
секретарa Секретаријата за привреду, донео је Одлуку о додели подстицајних средстава у 
области пчеларства на територији града Београда за 2016. годину број VIII-06 бр. 32-
69/16 од 04.07.2016. године за 161 подносиоца пријава, због недостатка средстава. 
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 Имајући у виду да је подносилац пријаве Драгана Радосављевић са Старог Града, 
ул. Будимска бр. 026/1, писаним путем обавестила Секретаријат за привреду да одустаје 
од додељених подстицајних средстава, заменик секретара у складу са јавим позивом, а 
према редоследу утврђеном Листом подносиоца пријава који испуњавају услове за доделу 
подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2016. 
годину доноси одлуку о измени и допуни Одлуке VIII-06 бр. 32-69/16 од 28.07.2016. 
године и преостала средства се додељују: 
 
- Радомиру Максимовић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 083. 

 
 

                                                                                         
  

 


