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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-981/17-Г од 17. фебруара 2017. 
године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области 
сточарства на територији града Београда за 2017. годину, утврђене Листе подносилаца пријава 
који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-30/17 од 
24.04.2017.године и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-30/17 од 
24.04.2017.године, в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара 
Секретаријата за привреду доноси следећу: 

 
 

О Д Л У К У 
 

I Додељују се подстицајна средства у области сточарства на територији града Београда за 2017. 
годину за набавку стеоне јунице сименталске расе: 
 
1. Милена Симић из Лазаревца, Лесковац бб, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, 
у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
2. Андрија Павловић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улица бб, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
3. Марко Пантелић из Обреновац, Стублине, ул. Нема улице бр. 255, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
4. Милица Петковић из Обреновац, Стублине, ул. Нема улице бр. 194, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
5. Милан Миловановић из Младеновца, Рабровац, ул. Живојина Павловића Дуде бр. 1, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 196.000,00 динара, за набавку стеоне 
јунице сименталске расе. 
 
6. Иван Јевтић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 14А, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
7. Душан Јовановић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 41, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 233.600,00 динaра, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
8. Немања Степановић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 106, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
9. Борисав Спасојевић из Лазаревца, Дрен, Лазаревачки 141, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
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10. Зоран Бранковић из Лазаревца, Дрен, ул. Доситејева бр. 13, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
11. Светлана Николић из Лазаревца, Петка, ул. Црквени пут бр. 6, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара,  за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
12. Милијан Милановић из Лазаревца, Барзиловица, Нема улице 180, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
13. Ненад Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 19, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 216.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
14. Снежана Матејић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр.186, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
15. Рајка Стијовић из Сопота, Неменикуће, ул. Милована Глишића бр. 20, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
16. Милош Дамњановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Трг Љубомира Ивановића Геџе бр. 27, 
80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку 
стеоне јунице сименталске расе. 
 
17. Бојан Богићевић из Лазаревца, Соколово, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
18. Иван Васиљевић из Лазаревца, Соколово, Нема улице 25, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
19. Марија Симић из Лазаревца, Соколово, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
20. Слађана Радочај из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улица 372, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
21. Станојла Аничић из Обреновца, Ушће, ул. Гола Бара бр. 90, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
22. Марко Којић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 29, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
23. Ненад Радивојевић из Обреновца, Стублине, ул. Стублине бр. 49, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
24. Миодраг Јарановић из Сопота, Рогача, ул. Богољуба Тодоровића бр. 14, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
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25. Душан Живковић из Младеновца, ул. Краља Петра Првог бр. 366, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
26. Александар Делић из Младеновца, Међулужје, ул. Жарка Бујагића бр.11, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
27. Биљана Поповић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 192, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
28. Милан Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 25, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
29. Владимир Кнежевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 76, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
30. Милош Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 10, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
31. Владан Мићић из Младеновца, Јагњило Нема улице бр. 493, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 244.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
32. Драган Јовичић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
33. Миломир Дакић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице 221, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
34. Славко Петровић из Лазаревца, Цветовац, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
35. Милован Смиљанић из Лазаревца, Дудовица, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
36. Јасмина Симић из Лазаревца, Соколово, ул. Нема улице 168, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
37. Горан Радовановић из Лазаревца, Жупањац, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
38. Бобан Павловић из Лазаревца, Дудовица, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
39. Милосав Васиљевић из Младеновца, Амерић, ул. Чубурска бр. 21, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 208.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
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40. Бора Пантелић из Обреновца, Стублине,  ул. Нема улице бр. 254, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
41. Зорица Дамњановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Љубомира Ивановића Геџе бр. 23, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.480,00 динара, за набавку стеоне 
јунице сименталске расе. 
 
42. Саша Савић из Сопота, Дрлупа,  ул. 7. јула бр. 41/А, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
43. Зорка Жикић из Обреновца, Стублине, Нема улице бр. 270, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
44. Зоран Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановић бр. 32, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
45. Радица Анђелковић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 300, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 208.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
46. Дејан Павловић из Младеновца, Међулужје, ул.  16. Нова бр. 34, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
47. Владан Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 8, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
48. Славко Благић из Обреновца, Стублине бр. 156Д, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог 
ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
49. Милован Ђорђевић из Младеновца, Црквине, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 76, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку стеоне 
јунице сименталске расе. 
 
50. Дејан Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 493, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
51. Слободан Јанковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 100, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 216.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
52. Љубиша Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 57, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 228.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
53. Горан Јовановић из Гроцке, ул. Петра Драпшина бр. 17, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
54. Љиљана Аничић из Обреновца, Ушће, ул. Гола бара бр. 88, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 



5 
 

55. Зоран Радојичић из Барајева, Арнајево, ул. Београдског батаљона бр. 1, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 198.420,96 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
56. Славица Радосављевић Петронијевић из Обреновца, Бољевац, ул. Нема улице бр. 126, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне 
јунице сименталске расе. 
 
57. Милан Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 140, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
58. Владан Савић из Младеновца, Ковачевац, ул. Дућанска бр.12, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 220.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
59. Стефан Стевановић из Младеновца, Ковачевац, ул.Ђурђевска бр. 15, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
60. Радован Симуновић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице 163, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
61. Предраг Живановић из Младеновца, Јагњило, Нема улице 282, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 204.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
62. Драгослав Вујичић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 19, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
63. Оливера Покрајац из Обреновца, Ратари, ул. Савска бр. 106, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
64. Михаило Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр.539, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.480,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
65. Милановић Мирослав из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мајданска бр. 21, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
 66. Јовиша Аничић из Обреновца, Ушће, ул. Гола бара бр. 80, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
67. Зоран Тодоровић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 14, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
68. Драгана Симић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. 1. Мај бр. 32, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
69. Влада Јовичић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице 272, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
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70. Марина Дачић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 86, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
71.Лидија Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Трновачки пут бр. 2, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 200.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
72. Александар Павловић из Обреновца, Љубинић, Нема улице бр. 208, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
73. Драган Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке шуме бр. 22, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
74. Дејан Кузмановић из Младеновца, Јагњило,  Нема улице бр. 572, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 232.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
75. Миодраг Радосављевић из Младеновца, ул.Милорада Петровића бр. 6, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 184.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
76. Драгољуб Пантелић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 53, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
77. Веселин Степановић из Младеновца, Пружатовац, ул. Сокићка бр. 7, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 224.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
78. Радован Ескић из Младеновца, Ковачевац, ул.Плетеничка бр. 13, 80% прихватљивих трошкова 

без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
 
79. Радослав Павковић из Младеновца, Међулужје, ул. 16 Нова бр. 18, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 216.000,00 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
80. Иван Дамњановић из Младеновца, Јагњило,  Нема улице бр. 583, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
81. Ненад Пантелић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 53, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
82. Бранко Матијашевић из Лазаревца, Араповац, ул. Нема улице 99, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 226.909,10 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 
 
83. Живојин Ђушић из Обреновца, Рвати, ул. Купиначка бр. 51, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 218.181,82 динара, за набавку стеоне јунице сименталске расе. 
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84. Велимир Јанковић из Барајева, Вранић, ул. Ђуре Митровића бр. 43, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 207.418,18 динара, за набавку стеоне јунице 
сименталске расе. 

 
 
II Oдбијају се пријаве, следећих подносилаца пријава: 
 
1.Радиша Дамњановић из Лазаревца, ул. Стефана Немање бр. 144,  
2. Златка Дробњак са Чукарице, Рушањ, ул. Илије Милићевић бр. 63,  
3. Драган Бранковић из Лазаревца, Миросаљци. 
4. Ненад Илић из Лазаревца Миросаљци, ул. Нема улице бр. 359,  
5. Дивна Миленковић из Приштине, ул. Миладина Поповића бр. 96. 

 
 

III Одустао је следећи подносиоци пријава: 
 
1.Саша Симић из Лазаревца, Велики Црљани, ул. Космајска бр. 63 
 
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: 3-981/17-Г од 17. фебруара 2017. године, 
Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе подстицајних средстава 
у области сточарства на територији града Београда за 2017. годину и да у средствима јавног 
информисања објави Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у 
области сточарства на територији града Београда за 2017. годину, (у даљем тексту: Јавног 
позива). Такође, истим закључком, овлашћен је в.д. заменик начелника Градске управе - града 
Београда секретара Секретаријата за привреду да образује Комисију за утврђивање испуњености 
услова и доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 
2017. годину. Финансијским планом за 2017. годину, за ову намену обезбеђена су средства у 
износу 19.000.000,00 динара. 

 
У складу са напред наведеним закључком, Секретаријат за привреду је дана 21. фебруара 2017. 
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 17. март 2017. године, до 15,00 сати. Неблаговремених пријава није 
било. 

 
Решењем в.д. заменика начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за 
привреду, број VIII-06 бр. 32-30/2017 од 07.03.2017. године, образована је Комисија за 
утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области сточарства на 
територији града Београда за 2017. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 
Комисија је извршила преглед приспелих благовремених пријава и документације достављене уз 
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 сточарства на територији града Београда за 2017. годину за 84 подносиоца пријава, у 
укупном износу од 18.608.399,36  динара, и то за набавку стеоне јунице сименталске расе. 

 
Такође овом одлуком одбијене су пријаве 5 подносиоца пријава и то: 
 

1.Радиша Дамњановић из Лазаревца, ул. Стефана Немање бр. 144, неисправна документација, 
достављен извода из катастра непокретности број 664 са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за све катастарске парцеле, право коришћења држава. 
 
2. Златка Дробњак са Чукарице, Рушањ, ул. Илије Милићевић бр. 63, непотпуна документација, 
није достављен извода из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 
газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; 
фотокопија уверењa из матичне евиденције овереног од Основне одгаjивачке организације да је 
грло уматичено; оригинал предрачун за набавку грла, са исказаном опцијом важења предрачуна 
минимум 90 дана, издат од стране добављача. 
 
3. Драган Бранковић из Лазаревца, Миросаљци, непотпуна документација, није достављен, 
образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града 
Београда за 2017.годину; образац изјаве подносиоца пријаве да по неком другом основу не 
користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;  фотокопија личне карте подносиоца 
пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; фотокопија извода из катастра 
непокретности са подацима о власништву, теретима  и ограничењима за катастарску парцелу на 
којој се налази објекат за држање говеда не старији од шест месеци (катастарска  парцела не 
може  бити у државној својини); фотокопија потврде о активном статусу у Регистру 
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пољопривредних газдинстава за 2017. годину; фотокопија извода из Регистра пољопривредних 
газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима 
регистрованог пољопривредног газдинства; фотокопија уверењa из матичне евиденције овереног 
од Основне одгаjивачке организације да је грло уматичено. 
 
4. Ненад Илић из Лазаревца Миросаљци, ул. Нема улице бр. 359, непотпуна документација, није 
доставена, фотокопија уверењa из матичне евиденције овереног од Основне одгаjивачке 
организације да је грло уматичено. 
 
5. Дивна Миленковић из Приштине, ул. Миладина Поповића бр. 96, не испуњава услове, 
пребивалиште није на територији града Београда.  
 
Подносилац пријаве Саша Симић из Лазаревца, Велики Црљани, ул. Космајска бр. 63, се 
телефонским путем обратио Секретаријату за привреду да одустаје од поднете пријаве за доделу 
подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2017. годину. 
 
У складу са Јавним позивом, подносилац пријаве  може да конкурише на два јавна позива које 
расписује Секретаријат за привреду за 2017. годину, али може бити корисник подстицајних 
средстава само по основу једног јавног позива. Подносилац пријаве  Раде Ђуричић из Барајева, 
Рожанци, ул. Космајских партизана бр. 51А, је конкурисао и на јавни позив за  подстицајна 
средства  за пољопривредну механизацију – трактора и одлуком су му додељена подстицајна 
средства за набавку трактора. Имајући у виду наведено, Раде Ђуричић не може бити корисник 
подстицајних средстава и у области сточарства. 
 
 На основу свеукупне оцене пријаве, приложене документације, утврђене Листе, предлога Одлуке 
о додели подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2017. 
годину, в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за 
привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава у области сточарства на територији 
града Београда за 2017. годину. 
 
Против ове Одлуке може се изјавити приговор в.д. заменику начелника Градске управе - града 
Београда секретара Секретаријата за привреду у року од три дана од дана пријема ове Одлуке. 

 
                                                                         
 
                                                в.д. заменика начелника Градске управе      
                                                                                   града Београда -                                                                                                                                                                  
                                                                 секретара Секретаријата  за привреду     
  
                                                                            Милинко Величковић             


