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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-2649/19-Г од 03. априла 2019. године, 
Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области воћарства и 
повртарства на територији града Београда за 2019. годину, утврђене Листе подносилаца пријава 
који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-49/19 од 15.07.2019. 
године, и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-49/19 од 15.07.2019. 
године, заменик начелника градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

I Додељују се подстицајна средства у области воћарства и повртарства на територији града 
Београда за 2019. годину за набавку и постављање опреме и то: 
 

- противградне мреже на површини од 0,25 hа до 1 hа; 
- противградне мреже са системом за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа 

до 1 hа; 
- пластеника са системом за наводњавање „кап по кап“ и система за грејање на површини 
од 0,05 hа до 0,10 hа; 

- система за наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 3 hа,  
  следећим подносиоцима пријава: 

1. Михајло Душић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.255.800,00 динара за набавку и 

постављање противградне мреже; 

2. Александар Јанковић са Чукарице, ул. Мојковачка бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 135.764,00 динара за набавку и 

постављање система за наводњавање кап по кап; 

3. Светомир Љубојевић из Обреновца, Грабовац, Нема улице бр. 57, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 396.000,00 динара за набавку и 

постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

4. Марица Петровић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Милована Видаковића бр. 31, 

80% прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 346.400,00 динара за 

набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
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5. Бојан Милинковић из Обреновца, Ратари, Скела, ул. Савска бр. 78, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 151.016,00 динара за набавку и постављање 

система за наводњавање кап по кап; 

6. Ивана Табаковић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Гњионска бр. 16, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 680.000,00  динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

7. Милан Ђорђевић са Раковице, Кнежевац, ул. Кнежевачка бр. 49, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање;  

8. Никола Тривић из Земуна, ул. Угриновачки пут бр. 15 део 7,  80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и 

постављање противградне мреже; 

9. Иван Николић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 11А, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 205.311,57 динара за набавку и 

постављање система за наводњавање кап по кап;  

10. Александар Љубојевић из Обреновца, Грабовац, Нема улице бр. 57, 80% 

прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 396.000,00 динара за 

набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап;  

11. Кристина Пуповац из Обреновца, ул. Војводе Путника бр. 7, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

12. Душан Ђорђевић из Гроцке, Камендол, ул. Седмог јула бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.309.067,52 динара за набавку и 

постављање противградне мреже; 

13. Бранислав Чупковић са Раковице, ул. Патријарха Димитрија бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.288.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

14. Новак Миловић са Чукарице, Сремчица, ул. Старовлашка бр.4,  80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.550.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап; 

15. Сандра Вулетић са Раковице, ул. Годоминска бр. 26, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

16. Тихомир Петровић из Младеновца, Црквине, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 300.000,00 динара за набавку 

и постављање система за наводњавање кап по кап; 



3 
 

17. Снежана Живановић из Барајева, Вранић, ул. Миливоја Стекића бр. 27/А, 80% 

прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку 

и постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

18. Ђорђе Зорић са Чукарице, ул. Вељка Петровића бр. 088А/1/3, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 910.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

19. Марица Шеховић из Обреновца, ул. Богдана Јаковљевића бр. 29А, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 33.089,96 динара за набавку и постављање 

система за наводњавање кап по кап; 

20. Младен Кризманић са Вождовца, ул. Заплањска бр. 66, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 930.000,00 динара за набавку и постављање противградне 

мреже; 

21. Никола Јовичић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 5, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

22. Петар Бугарски из Обреновца, Кртинска, ул. Гробљанска бр. 11, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 472.800,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

23. Алекса Петровић из Обреновца, Кртинска, ул. Трњаци бр. 69, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

24. Жељко Боројевић из Земуна, Батајница, ул. Бихаћка бр. 4, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

25. Иван Кризманић са Вождовца, ул. Заплањска бр. 66, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

26. Александар Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 864.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

27. Милован Јеремић из Обреновца, Звечка, ул. Браће Јоксића бр. 155, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 77.214,00 динара за набавку и постављање 

система за наводњавање кап по кап; 

28. Предраг Миливојевић из Обреновца, Бргулице, ул. Матића крај бр. 59, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 499.200,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
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29. Јордан Живановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 239.784,00 динара за набавку и постављање 

система за наводњавање кап по кап; 

30. Александар Јанковић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 34, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.393.283,20 динара за набавку и 

постављање противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап; 

31. Милан Илић са Палилуле, Сланци, ул. Радничка бр. 1, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 455.200,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

32. Небојша Рашић из Гроцке, Винча, ул. Професора Васића бр. 150, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

33. Србољуб Живановић из Гроцке, Болеч, ул. Првог маја бр. 2, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

34. Ана Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, 80% прихватљивих трошкова са урачунатим ПДВ-

ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са системом за 

наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

35. Никола Андрејић са Палилуле, Борча, ул. ЈНА бр. 69, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 806.265,60 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

36. Маријана Арсић из Младеновца, Рабровац, ул. Хиландарска бр. 15,  80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.379.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

37. Мирјана Поповић из Сопота, Рогача, ул. Седмог јула бр. 18, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

38. Малиша Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85/3, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

39. Ненад Јевтић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21Б, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 381.920,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

40. Бранко Миливојевић из Обреновца, Бргулице, ул, Матића крај бр. 59, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 499.200,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
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41. Стеван Станојевић из Обреновца, ул. Грабовац бр. 592, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 496.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 

системом за наводњавање кап по кап; 

42. Радиша Миловановић из Лазаревца, ул. Шушњар бр. ББ, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

43. Зоран Живковић из Обреновца, Ушће, Скела, ул. Горјача бр. 220, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 658.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже;  

44. Марко Марковић из Барајева, Бељина, ул. Школска бр. 2, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 139.823,98 динара за набавку и постављање система за 

наводњавање кап по кап; 

45. Саша Николић из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 60, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.200.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

46. Иван Павловић из Обреновца, ул. Стублине бр. 150, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 104.560,26 динара за набавку и постављање система за 

наводњавање кап по кап; 

47. Милена Станковић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21А, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 183.528,96 динара за набавку и постављање 

система за наводњавање кап по кап; 

48. Маријан Петровић из Обреновца, Кртинска, ул. Трњаци бр. 69, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

49. Стојан Ђерић са Палилуле, Борча, ул. Преливачка бр. 67, 80% прихватљивих трошкова са 

урачунатим ПДВ-ом, у износу од 346.400,00 динара за набавку и постављање пластеника са 

системом за наводњавање кап по кап; 

50. Драган Живановић из Младеновца, Велика Крсна ул. Ђурђицка бр.6, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 560.980,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 

51. Олга Васић из Младеновца, Пружатовац, ул. Школски пут бр. 12,  80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 604.800,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање; 

52. Саша Драгојевић из Новог Београда, ул. Сурчински пут бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање 

противградне мреже; 
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53. Зоран Романовић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. 208, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 346.400,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

54. Милорад Бугарски из Обреновца, Кртинска, ул. Гробљанска бр. 11, 80% прихватљивих 

трошкова са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 472.800,00 динара за набавку и постављање 

пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 

55. Сретен Јеринић из Сопота, Ђуринци, ул. Карађорђева бр. 8, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап; 

56. Миодраг Радивојевић из Барајева, ул. Средњи Крај бр. 391, 80% прихватљивих трошкова 

са урачунатим ПДВ-ом, у износу од 600.000,00 динара за набавку и постављање пластеника 

са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање. 

II Oдбијају се пријаве следећих подносилаца пријава: 

1. Јовица Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 30; 

2. Бојан Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 75; 

3. Зоран Павловић из Гроцке, ул. Булевар Ослобођења бр. 54; 

4. Милан Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7.јула бр. 23; 

5. Снежана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37; 

6. Ивана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37; 

7. Новак Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37; 

8. Дорел Драгој са Палилуле, Овча, ул. Михајла Еминескуа бр. 108; 

9. Миле Јаковљевић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Милована Миленковића бр. 66; 

10.  Зоран Мијаиловић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7. јула бр. 27; 

11. Милош Марковић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Милована Видаковића бр. 21;  

12. Живослав Живковић са Чукарице, ул. Владимира Роловића бр. 125А; 

13. Владимир Вуковић са Звездаре, ул. Светозара Радојчића бр. 90; 

14. Ђорђе Живковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 20; 

15. Саша Антонијевић са Палилуле, Велико Село, ул. Београдска бр. 1; 

16. Новак Јанковић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 14/4/15;  

17. Бранислав Вукосављевић из Обреновца, Уровци, ул. Луг бр. 11; 

18. Зоран Марић са Палилуле, Велико Село, ул. Омладинска бр. 28;  

19. Добрица Арсић са Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 83; 

20. Филип Јевремовић из Лазаревца, ул. Шопић бр. 252;  

21. Милош Вучић из Гроцке, ул. Мали Дубочај бр. 5А; 

22. Јулија Кузмановић из Гроцке,  Врчин, ул. Иве Лоле Рибара бр. 26; 
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23. Александар Паунић из Сопота, ул. Кнеза Милоша бр. 161; 

24. Александар Ђурђевић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Радоја Домановића бр. 

7; 

25. Александар Алексић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Доктора Руса бр. 37; 

26. Сава Станковић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21А;  

27. Горан Глишић из Младеновца, Рајковац, ул. Меше Селимовића бр. 11; 

28. Бранка Орловић из Земуна, ул. Ташка Начића бр. 5 Г; 

29. Драган Јокановић  из Лазаревца, ул. Бранислава Милутиновића бр. 2; 

30. Богдан Милинковић из Младеновца, Влашка, ул. Станојевац бр. 31; 

31. Љиљана Буровић са Врачара, ул. Милешевска бр. 28/4/12; 

32. Слађана Ђапић из Земуна, ул. Прилаз бр. 29; 

33. Валентина Буцоњић са Савског венца, ул. Јована Мариновића бр. 5А; 

34. Сава Цветковић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 28; 

35. Даница Ранчић са Чукарице, ул. Репишка бр. 54; 

36. Жељко Божовић са Врачара, ул. Даничарева бр. 16; 

37. Немања Пуцаревић са Врачара, ул. Пожаревачка бр. 29; 

38. Милош Радојевић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 80; 

39. Милош Жигић из Сурчина, Јаково, ул. Сестара Крстоношић бр. 21; 

40. Радосав Николић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 41; 

41. Слободан Радовановић из Младеновца, ул. Љубе Давидовића бр. 46; 

42. Драган Перишић са Палилуле, Велико Село, ул. Теслина бр. 22; 

43. Радосав Новаковић из Лазаревца, Јунковац, ул. Нема улице бб; 

44. Радослав Ивановић из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 23; 

45. Миљан Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Гробљански пут бр. 4; 

46. Ненад Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 8; 

47. Мирослав Вуковић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 11; 

48. Нада Стевановић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 12. 

 

  
III Одустали су следећи подносиоци пријава: 

1. Тања Маринковић са Вождовца, Бели Поток, ул. Васе Чарапића бр. 69; 

2. Душан Марковић из Сурчина, ул. Цигине Чете бр.35; 

3. Александар Ранчић са Чукарице, ул. Ратка Митровића бр. 62/14; 

4. Слађана Деспотовић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 011В. 
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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 бити објављена на сајту града Београда www.beograd.gov.rs 
 
 

Образложење 
 

 
Закључком градоначелника града Београда, број: 3-2649/19-Г од 03. априла 2019. године, 

Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе подстицајних средстава 
у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019. годину и да у средствима 
јавног информисања објави Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава 
у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019. годину, (у даљем тексту: 
Јавног позива). Такође, истим закључком, овлашћен је заменик начелника Градске управе града 
Београда секретар Секретаријата за привреду да образује Комисију за утврђивање испуњености 
услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града 
Београда за 2019. годину. Финансијским планом за 2019. годину, за ову намену обезбеђена су 
средства у износу 50.000.000,00 динара. 

 
У складу са напред наведеним закључком, Секретаријат за привреду је дана 04. априла 

2019. 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 25. априла 2019. године, до 15,00 сати. Због великог 
интересовања, рок за подношење пријава је продужен до 10.05.2019. године. 

 
Решењем заменикa начелника Градске управе града Београда, секретара Секретаријата за 

привреду, број VIII-06 бр. 32-49/2019 од 22.04.2019. године, образована је Комисија за утврђивање 
испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на 
територији града Београда за 2019. 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 воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019. 
годину за 57 подносиоца пријава, у укупном износу од 38.375.609,05 динара,  и то за део трошкова 
набавке и постављање: противградне мреже; противградне мреже са системом за наводњавање 
кап по кап; пластеника са системом за наводњавање кап по кап и системом за грејање, и система 
за наводњавање кап по кап. 

 
 
Подносиоци пријава Тања Маринковић са Вождовца, Бели Поток, ул. Васе Чарапића бр. 69, се 

писаним путем пре доношења предлога одлуке обратила Секретаријату за привреду да одустају 

од поднете пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на 

територији града Београда за 2019. годину.  

 

Подносиоци пријава Душан Марковић из Сурчина, ул. Цигине Чете бр.35, Александар 

Ранчић са Чукарице, ул. Ратка Митровића бр. 62/14 и Слађана Деспотовић из Обреновца, 

Стублине, ул. Нема улице бр. 011В, су се писаним путем након доношења предлога одлуке 

http://www.beograd.gov.rs/
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обратили Секретаријату за привреду да одустају од поднете пријаве за доделу подстицајних 

средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019. годину.  

 

Подносилац пријаве Светомир Љубојевић из Обреновца, ул. Грабовац бр. 57, дана 
23.07.2019. године, је доставио приговор на предлог одлуке. Комисија је дана 24.07. 2019. године, 
утврдила да је приговор уложен у року и да је уз приговор достављена изјава и оргинал предрачун 
бр. 16/19 од 25.04.2019. године, на име Светомир Љубојевић из Обреновца, ул. Грабовац бр. 57. 
Комисија је поновним увидом у достављену пријаву и документацију из пријаве утврдила да је 
достављен предрачун бр. 17/19 од 15.04.2019. године, на име Александар Љубеновић из 
Обреновца, ул. Грабовац бр.57, и на основу достављеног предрачуна уз приговор, иста је усвојила 
уложени приговор Светомира Љубојевића и одобрена су средства у износу од 396.000,00 динара, 
за набавку пластеника са системом за наводњавање кап по кап.  
 

Такође, подносилац пријаве Александар Љубојевић из Обреновца, ул. Грабовац бр. 57, дана 
23.07.2019. године, је доставио приговор на предлог одлуке. Комисија је дана 24.07. 2019. године, 
утврдила да је приговор уложен у року и да је уз приговор достављена изјава и оргинал предрачун 
бр. 17/19 од 25.04.2019. године, на име Александар Љубojевић из Обреновца, ул. Грабовац бр.57. 
Комисија је поновним увидом у достављену пријаву и документацију из пријаве утврдила да је 
достављен предрачун бр. 16/19 од 15.04.2019. године, на име Светомир Љубеновић из Обреновца, 
ул. Грабовац бр.57, и на основу достављеног предрачуна уз приговор, иста је усвојила уложени 
приговор Александра Љубојевића и одобрена су средства у износу од 396.000,00 динара, за 
набавку пластеника са системом за наводњавање кап по кап.  
 

Дана 24.07.2019. године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 

Секретаријата за привреду донео је Одлуку о додели подстицајних средстава у области воћарства 

и повртарства на територији града Београда за 2019. годину, за 56 подносиоца пријаве у укупном 

износу од 36.767.609,05 динара. 

 

Након објављивања коначне Одлуке о додели подстицајних средстава, на званичној 
интернет страници  града Београда, као и на огласној табли Градске управе града Београда, 
подносилац пријаве је дужан да у року од 60 дана, набави и постави опрему и Секретаријату 
за привреду достави документацију у складу са Јавним позивом, након чега заменик 
начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду закључује са 
корисником подстицајних средстава Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

 
Такође, овом  одлуком одбијене су пријаве 48 подносиоца пријава и то: 

 
 

1. Јовица Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 30, неисправна 

документација, поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

2. Бојан Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 75, неисправна 

документација, поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 
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3. Зоран Павловић из Гроцке, ул. Булевар Ослобођења бр. 54, неисправна 

документација, поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

4. Милан Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7.јула бр. 23, неисправна документација, 

поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

5. Снежана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37, неисправна документација, 

достављена копија преписа листа непокретности бр. 4009;  

6. Ивана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37, неисправна документација, 

достављена копија преписа листа непокретности бр. 4009; 

7. Новак Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37, неисправна документација, 

достављена копија преписа листа непокретности бр. 4009; 

8. Дорел Драгој са Палилуле, Овча, ул. Михајла Еминескуа бр. 108, непотпуна 

документација, није достављен извод из катастра непокретности и није достављен 

предрачун. 

9. Миле Јаковљевић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Милована Миленковића бр. 

66, неисправна документација, исказана опција важења предрачуна 90 дана. 

10. Зоран Мијаиловић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7. јула бр. 27, неисправна пријава, 

поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

11. Милош Марковић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Милована Видаковића бр. 

21, неисправна документација, исказана опција важења предрачуна 90 дана. 

12. Живослав Живковић са Чукарице, ул. Владимира Роловића бр. 125А, неисправна 

документација, поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

13. Владимир Вуковић са Звездаре, ул. Светозара Радојчића бр. 90, не испуњава услове 

Јавног позива, има неизмирених пореских обавеза на територији града Београда;  

14. Ђорђе Живковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 20, непотпуна 

документација, није достављен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у 

области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019.годину,  образац 

изјаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту 

намену у 2019. години, извод из катастра непокретности не старији од шест месеци, 

достављен предрачун за набавку пољопривредне прикључне машине - атомизера. 

15. Саша Антонијевић са Палилуле, Велико Село, ул. Београдска бр. 1, неисправна 

документација, катастарске парцеле 3183/1 и 3183/2 КО Велико Село на којима се 
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поставља опрема нису уписане у Извод из регистра пољопривредних газдинстава - 

структура биљне производње и у достављеном предрачуну наведена површина мања 

од минималне површине прописане Јавним позивом. 

16. Новак Јанковић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 14/4/15, неисправна 

документација, образац изјаве је за набавку пољопривредних прикључних машина, 

рачун - отпремница бр. 6/19 од 18.04.2019. године нема наведен члан закона по којем 

је ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а, предрачун бр. 169/0 од 09.04.2019. године, нема 

податке подносиоца пријаве (купца). 

17. Бранислав Вукосављевић из Обреновца, Уровци, ул. Луг бр. 11, неисправна 

документација, у достављеном предрачуну исказана је опција важења предрачуна 90 

дана. 

18. Зоран Марић са Палилуле, Велико Село, ул. Омладинска бр. 28, неисправна 

документација, потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава старија од 30 

дана од дана достављања документације по Јавном позиву. 

19. Добрица Арсић са Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 83, непотпуа документација, 

није достављено Уверење о измиреним пореским обавезама на територији града 

Београда; 

20. Филип Јевремовић из Лазаревца, ул. Шопић бр. 252, непотпуна документација, није 

достављено: фотокопија личне карте, фотокопија потписане картице (чековне или 

банковне) или потписаног уговора наменског рачуна регистрованог пољопривредног 

газдинства, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод 

из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству, 

извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури, 

предрачун односно рачун (уколико је опрема већ набављена) потписан и издат од 

стране добављача, у динарском износу, са исказаном опцијом важења предрачуна 

минимум 120 дана, Уверења Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 

Београда, издато након објављивања Јавног позива. Достављена фотокопија извод из 

катастра непокретности, са подацима о власништву за све катастарске парцеле које су 

предмет пријаве 

21. Милош Вучић из Гроцке, ул. Мали Дубочај бр. 5А, непотпуна документација, није 

достављено: извод из катастра непокретности не старији од шест месеци, са подацима 

о власништву за све катастарске парцеле које су предмет пријаве и Уверење 

Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода на територији града Београда. 



12 
 

22. Јулија Кузмановић из Гроцке,  Врчин, ул. Иве Лоле Рибара бр. 26, неисправна 

документација, извод из катастра непокретности старији од шест месеци и у 

достављеном предрачуну број 16 од 22.04.2019. године наведен је рок испоруке 45 дана 

и предрачун је без потписа добављача. 

23. Александар Паунић из Сопота, ул. Кнеза Милоша бр. 161, непотпуна документација, 

није достављена образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства 

и повртарства на територији града Београда за 2019. годину, образац изјаве да по неком 

другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2019. 

години, извод из катастра непокретности не старији од шест месеци. Такође, 

достављена је копија извода из регистра пољопривредних газдинстава, као и копија 

извода из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње; 

24. Александар Ђурђевић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Радоја Домановића бр. 

7, непотпуна документација, није достављен извод из катастра непокретности са 

подацима о власништву за све катастарске парцеле које су предмет пријаве.  

25. Александар Алексић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Доктора Руса бр. 37, 

неисправна документација, на предрачуну исказана опција важења од 90 дана. 

26. Сава Станковић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21А, неисправна 

документација, у фактури није наведена пумпа за воду која је Јавним позивом 

дефинисана као обавезни елемент опреме за наводњавање.  

27. Горан Глишић из Младеновца, Рајковац, ул. Меше Селимовића бр. 11, неисправна 

документација, у предрачуну није наведена пумпа за воду као обавезни елемент опреме 

за наводњавање.  

28. Бранка Орловић из Земуна, ул. Ташка Начића бр. 5 Г, непотпуна документација, није 

достављен извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству за 2019. годину,  и извод из катастра непокретности са подацима о 

парцелама који су предмет пријаве.  

29. Драган Јокановић  из Лазаревца, ул. Бранислава Милутиновића бр. 2, не испуњава 

услове Јавног позива, катастарска парцела на којoj се поставља опрема не налази се на 

територији града Београда. 

30. Богдан Милинковић из Младеновца, Влашка, ул. Станојевац бр. 31, непотпуна 

документација, није достављен Извод из катастра непокретности. 

31. Љиљана Буровић са Врачара, ул. Милешевска бр. 28/4/12, не испуњава услове Јавног 

позива, има неизмирене пореске обавезе на територији града Београда; 

32. Слађана Ђапић из Земуна, ул. Прилаз бр. 29, не испуњава услове Јавног позива, има 

неизмирене пореске обавезе на територији града Београда; 
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33. Валентина Буцоњић са Савског венца, ул. Јована Мариновића бр. 5А, неисправна 

документација, достављен Препис листа непокретности број 4039 старији од шест 

месеци.  

34. Сава Цветковић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 28, неисправна 

документација, достављен Препис листа непокретности број 1396 старији од шест 

месеци.  

35. Даница Ранчић са Чукарице, ул. Репишка бр. 54, неисправна документација, 

достављен уговор о закупу земљишта који није оверен од стране надлежног органа као 

и сагласност власника предметне катастарске парцеле која такође није оверена. 

36. Жељко Божовић са Врачара, ул. Даничарева бр. 16, не испуњава услове, Јавним 

позивом за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства 

и повртарства између осталог је утврђено да су подстицајна средства намењена за 

набавку и постављање опреме од дана објављивања јавног позива, достављен рачун-

отпремница број if-3200/19 од 22.03.2019. године и рачун отпремница број if-3587/19 од 

28.03.2019. године. 

37. Немања Пуцаревић са Врачара, ул. Пожаревачка бр. 29, неисправна пријава, поднета 

пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину. 

38. Милош Радојевић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 80, неисправна пријава, 

поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

39. Милош Жигић из Сурчина, Јаково, ул. Сестара Крстоношић бр. 21, неисправна 

документација, достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава за 2019. годину старија од 30 дана. 

40. Радосав Николић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 41, неисправна 

документација, достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава за 2019. годину, старија од 30 дана. 

41. Слободан Радовановић из Младеновца, ул. Љубе Давидовића бр. 46, неисправна 

документација, поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

42. Драган Перишић са Палилуле, Велико Село, ул. Теслина бр. 22, неисправна 

документација, достављен предрачуна са исказаном опцијом важења 90 дана. 

43. Радосав Новаковић из Лазаревца, Јунковац, ул. Нема улице бб, не испуњава услове 

Јавног позива, има неизмирене пореске обавезе на територији града Београда; 
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44. Радослав Ивановић из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 23, не испуњава услове 

Јавног позива, добављач опреме није регистрован у АПР-у за производњу или трговину 

предмета набавке. 

45. Миљан Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Гробљански пут бр. 4, непотпуна 

документација, није достављен извод из листа непокретности за КП. 3648/2, КО Влашка. 

46. Ненад Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 8, непотпуна 

документација, није достављен власнички лист за КП 6878, К.О. Велика Крсна. 

47. Мирослав Вуковић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 11, неисправна пријава, 

поднета пријава за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

48. Нада Стевановић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 12, не испуњава услове, 

Јавним позивом за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области 

воћарства и повртарства између осталог је утврђено да су подстицајна средства 

намењена за набавку и постављање опреме од дана објављивања јавног позива, 

достављен предрачун 005/18 од 14.02.2018. године. 

На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, извршеног нултог прегледа на 
терену, утврђене Листе и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава у области воћарства 
и повртарства на територији града Београда за 2019. годину, заменик начелника Градске управе 
града Београда секретар Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних 
средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2019. годину. 
 
 
 
 
  

  
 


