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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-979/17-Г од 17. фебруара 2017. 
године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области 
воћарства и повртарства на територији града Београда за 2017. годину, утврђене Листе 
подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-
29/17 од 25.05.2017.године,  и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-
29/17 од 25.05.2017.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 воћарства и повртарства на територији града 
Београда за 2017. годину за набавку и постављање опреме и то: 

- противградне мреже на засад воћа; 
- противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап  на засад воћа; 
- пластеника са системом за наводњавање кап по кап за повртарску производњу и 
- система за наводњавање кап по кап на засад воћа следећим подносиоцима пријава: 
 

1. Славиша Томић из Обреновца, Велико Поље, Нема улице 134, 80% прихватљивих трошкова 

без урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и постављање пластеника са 

системом за наводњавање кап по кап; 

2. Бојана Ристић из Београда, Вождовац, Крагујевачких ђака 010, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 257.720,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап;  
 
3. Милан Кнежевић из Барајева, Баћевац, Космајских партизана 020, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 384.896,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
4. Мирко Топаловић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 032,  80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 400.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
5. Марко Вилотић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 594, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
6. Марија Радовановић Димитријевић из Младеновца, Рајковац, Немањина 037, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 944.000,00 динара за набавку и 
постављање противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
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7. Никола Павловић са Палилуле, Сланци,  Саве Ковачевића 025, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 319.333,60 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
8. Снежана Марјановић из Ореновца, Грабовац, Нема улице 149, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 368.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
9. Милан Ћурчић из Обреновца, Велико Поље, Нема улица 149А, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.639,96 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
10. Слађан Гавриловић из Обреновца, Звечка, Пете Козарске 093, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 193.773,60 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
11. Слободан Пејић из Београда, Палилула, Ловачка 018, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 384.896,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
12. Љубомир Јовичић из Обреновца, Скела, Славка Бркића 015, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 346.800,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
13. Маријан Петровић из Обреновца, Кртинска, Трњаци 069, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
14. Драган Будимировић из Сурчина, Јаково, Вожда Карађорђа 088, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 367.587,20 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
15. Славољуб Баковић из Београда, Земун, Косте Бранковића 005, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.547.734,66 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
16. Александар Љубојевић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 057,  80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
17. Александар Јанковић из Гроцке, Умчари, Моше Пијаде 034, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 159.701,34 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
18. Предраг Тамаш из Сурчина, Војвођанска 133, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог 
ПДВ-а, у износу од 320.000,00 динара за набавку и постављање  пластеника са системом за 
наводњавање кап по кап; 
 
19.Страхиња Николић из Обреновца, Ратари, Ратарска 055, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 400.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
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20.Маријана Арсић из Младеновца, Рабровац, Хиландарска 015, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 608.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
21.Стојан Ђерић са Палилуле, Борча, Преливачка 067, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 330.267,20 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
22. Ђурица Ковач из Младеновца, Јагњило, Нема улице 501, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 68.075,34 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
23. Милена Станковић из Обреновца, Краља Милутина 021А, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 106.088,00 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
24. Живанка Тодоровић из Младеновца, Ковачевац, Бојина бара 003, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.639,96  динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
25. Добринка Живковић из Лазаревца, Трбушница, Нема улице бб, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
26. Милена Матић из Обреновца, Бргулице, Мале Бргулице 016,  80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 

 
27. Станиша Пејић из Обреновца, Велико Поље, Нема улице 182, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од  400.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
28.  Ружица Николић из Београда, Палилула, Рамаданска 020, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 455.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
29. Предраг из Лазаревца, Барошевац, Школска 021, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
30. Радиша Миловановић из Лазаревца, Шушњар, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
31. Стеван Станојевић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 592, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
32.Зоран Милекић из Сопота, Слатина, Рада Јовановића 033, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.639,96 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
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33. Весна Чанић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 588, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
34. Душан Дејановић из Београда, Звездара, Кладовска 010, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 277.280,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
35. Драган Ристић из Гроцке, Заклопача, ЈНА 002, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог 
ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са системом за 
наводњавање кап по кап; 
 
36. Милорад Јовановић из Младеновца, Кораћица, Космајски пут 204, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 83.060,01 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
37. Бранислав Вићовац из Младеновца, Велика Крсна, Срећка Максимовића 093, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 85.886,66 динара за набавку и 
постављање система за наводњавање кап по кап; 
 
38. Даниела Костић из Сурчина, Петровчић, Душана Вукасовића 050, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 264.104,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
39. Слободан Стаменић из Обреновца, Велико Поље, Нема улице 293, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 441.400,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
40. Милан Бранковић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 300, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 384.896,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
41. Дејан Стевановић из Младеновца, Кораћица, Душана Чокића 003, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 127.908,00 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
42. Весна Недељковић из Београда, Раковица, Снежане Хрепевник 037/003, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 94.000,00 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
 43. Радивоје Перишић са Палилуле, Велико Село, Теслина 063, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
  
44. Зоран Ђурић из Београда, Земун, Мајора Зорана Радосављевића 237, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
45. Татјана Рацић из Београда, Вождовац, Игњата Јова 024/6/26, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 651.584,26 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
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46. Зоран Павловић из Младеновца, Велика Крсна, Ђурђицка 029,  80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
47. Игор Зарић из Барајева, Дује Дамњановића 027, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 84.293,34 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
48. Јулија Кузмановић из Гроцке, Врчин, Иве Лоле Рибара 026, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
49. Петар Симић из Сопота, Ђорђа Јовановића 004, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 896.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са иситемом за наводњавање; 
 
50. Маја Радаковић из Младеновца, Велика Иванча, Стублина 046,  80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.353.468,00 динара за набавку и постављање 
противградне мреже; 
 
51. Јован Михаиловић из Младеновца, Међулужје, Нова 16 067, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 882.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
52. Влада Јовановић из Лазаревца, Жупањац, Нема улице 052, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.639,96 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
53. Ана Чупић  из Сопота, Аминачка 005, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у 
износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са системом за 
наводњавање кап по кап; 
 
54. Томислав Црвенковић  из Обреновца, Ушће, Гола бара 006, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 327.999,20 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
55. Стеван Савковић из Младеновца, Границе, Јована Суботића 013, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
 56. Филип Милојевић из Младеновца, Варош, Младеновац, Шкотских сестара 004, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 287.501,34 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
57. Милош Ђуровић из Сопота, Неменикуће, Космајска 035, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.640,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
58. Александар Јовановић из Барајева, Бождаревац, Живка Стевановића Жикице 065, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
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59. Саша Николић из Младеновца, Белуће, Белућанска 060, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
60. Дарко Милић из Младеновца, Ковачевац, Плетеничка 043, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 287.501,34 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
61. Срђан Арсић из Гроцке, Зеленгорска 014, 80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-
а, у износу од 1.351.748,00  динара за набавку и постављање противградне мреже; 
 
62. Милица Јевтић из Обреновца, Краља Милутина 021Б 32, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
63. Штефан Јахода из Сурчина, Бољевци, Улица мира 071, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 58.380,00  динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
64. Смиљана Ненадовић из Обреновца, Уровци, Врбаре 003, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 320.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
65.Матија Цветојевић из Београда, Стари град, Кнез Милетина 001, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 234.024,50 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
66. Томислав Тодоровић са Палилуле, Велико Село, Теслина 089, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 386.600,00 динара за набавку и постављање  пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
67. Душица Прошић Ћурчић из Београда, Земун, Угриновачка 023Ф, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 199.828,40 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
68. Надица Михајловић из Београда, Звездара, Булевар Краља Александра 171/9, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 974.405,12 динара за набавку и 
постављање противградне мреже; 
 
69. Биљана Савковић из Гроцке, Вучка Милићевића 125/5, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
70. Слободан Јовић из Београда, Чукарица, Арчибалда Рајса 055, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.600.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
71. Дарко Алексић из Обреновца, Пољане, Нема улице 130, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
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72. Владан Благојевић из Барајева, Двадесетог октобра 012/6, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 64.000,00 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
73. Добрица Радић из Београда, Вождовац, Костолачка 058, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.514.400,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
74. Драгана Нешић из Младеновца, Варош, Младеновац, Михаила Миловановића 043, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
75. Љубинко Илић из Младеновца, Милана Милошевића 010, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 428.912,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
76. Александар Шутановац са Новог Београда, ул. Др. Ивана Рибара бр. 88/21, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 309.720,00 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
77. Олга Васић из Младеновца, Пружатовац, Школски пут 012, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
78. Бобан Анђелковић из Барајева, Арнајево, Божидара Анђелковића 029, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 128.600,00 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
79. Душан Бугарски из Обреновца, Кртинска, Гробљанска 019, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 307.332,80 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
80. Радош Васиљевић из Обреновца, Ђачког Батаљона 007, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 60.000,00 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
81. Јелена Антонијевић из Београда, Врачар, Хаџи Мелентијева 006/05/017, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
82. Добрица Раковић из Гроцке, Брестовик, Дунавски венац 1 део 065, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
83. Душан Црногорац из Младеновца, Варош, Младеновац, Осмог марта 002, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 69.916,00 динара за набавку и 
постављање система за наводњавање кап по кап; 
 
84. Горан Ђуровић из Лазаревца, Валандовска 039, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.581.296,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање ; 
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85. Александар Ранчић из Београда, Палилула, Панчевачки пут 012/А, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање 
противградне мреже;  
 
86. Петар Јанковић из Младеновца, Влашка, Шешевица 001, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.640,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
87.  Драгана Филиповић из Обреновца, Мала Моштаница, Палих бораца Мале Моштанице 035, 
80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 43.320,25 динара за набавку и 
постављање система за наводњавање кап по кап; 
 
88. Жарко Драгичевић из Сремчице, Чукарица, Београдска 242, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.329.263,83 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
89. Сретен Јеринић из Сопота, Ђуринци, Карађорђева 008, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.639,96 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
90. Милоје Илић из Младеновца, Кораћица, Космајски пут 174, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 560.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
91. Драгиша Крстовић из Лазаревца, Чибутковица 202, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
92. Владимир Станојевић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 592, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
93. Радиша Ристовић из Београда, Палилула, Кнеза Данила 036, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 952.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
94. Раде Миленковић из Гроцке, Бегаљица, Бориса Кидрича 072, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 560.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
95. Слободан Петровић из Обреновца, Краља Петра Првог 020, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.600.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
96.Чедомир Адамовић из Младеновца, Пружатовац, Бањичка 003, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 287.501,34 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
97. Живорад Петровић из Младеновца, Дубона, Вељкова 056, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 139.468,67 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
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98. Горан Васковић из Сопота, Раља, Шумадијских бригада 048, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 703.416,31 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
99. Драган Иванковић из Лазаревца, Предрага Стефановића 023/10, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
100. Никола Андрејић са Палилуле, Борча, ЈНА 069, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 400.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
101. Саша Папић из Младеновца, Ковачевац, Братковачка 001, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
102. Никола Мирковић из Лазаревца, Рудовци, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 980.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже; 
 
103.Весна Миливојевић из Обреновца, Бргулице, Матића крај 059, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 479.120,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
У случају да неко од 103 корисника средстава којима су овом одлуком 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. 32-29/16 од 25.05.2017 године: 
 
104. Петар Божић из Обреновца, Пироман, Светозара Станојевића Пека 031, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 285.868,00 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
105. Душан Ђурић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 057,  80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
106. Влада Драгојловић из Обреновца, Дрен, Пљоштара 032, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
107. Радивоје Антонијевић са Палилуле, Велико Село, Београдска 031, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 460.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
108. Љубиша Марковић са Палилуле, Велико Село, Теслина 020, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
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109. Зоран Доцић из Обреновца, Бело Поље, Белопољска 072Б, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 206.400,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
110. Зоран Марић са Палилуле, Велико село, Омладинска 028, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
111. Владимир Милошевић из Сурчина, Јаково, Браће Витомировић 002, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 493.979,84 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
112. Ненад Иконић из Младеновца, Варош, Баташевачка 092, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 336.266,66 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
113. Огњен Петровић из Барајева, Бождаревац, Драгомира Миловановића Мирка 012А, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 463.332,80 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
114.Миланка Вићовац из Младеновца, Белуће, Белућанска 018, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
115. Славиша Аночић из Лазаревца, Шопић, Нема улице 099, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
116. Милан Војскић из Обреновца, Грабовац, Нема улице 624, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
117. Биљана Филимоновић из Обреновца, Грабовац  624, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00  динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
118. Милутин Лазић из Младеновца, Варош, Младеновац, Милеве Марић 006, 80% 
прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и 
постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
119. Весна Арсић из Младеновца, Рабровац, Хиландарска 017,  80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 294.640,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
120. Драган Живановић из Младеновца, Велика Крсна, Ђурђицка 006, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.166.120,29 динара за набавку и постављање 
противградне мреже; 
 
121. Далибор Џодан из Београда, Вождовац, Владимира Митровића 106А, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.022.000,00 динара за набавку и постављање 
противградне мреже; 
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122. Никола Малбаша из Београда, Тодора Дукина 054, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.600.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
123. Дејан Тодоровић са Палилуле, Велико Село, Београдска 025,  80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 257.332,80 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
124. Иван Павловић из Обреновца, Стублине, Нема улице 150, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 115.961,42 динара за набавку и постављање система за 
наводњавање кап по кап; 
 
125. Даринка Живковић из Обреновца, Бргулице, Живковића крај 020, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 300.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
126. Миланка Котуровић из Обреновца, Скела, Милана Мирчетића 027, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање 
пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
127. Олга Бугарски из Обреновца, Кртинска, Вишњица 014, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 202.666,40 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
128. Ранко Марковић из Лазаревца, Шопић, Нема улице 109, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
129. Александар Милић из Младеновца, Варош, Младеновац, Тихомира Петровића Тиће 007, 
80% прихватљивих трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку 
и постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап; 
 
130. Саша Драгојевић из Београда, Нови Београд, Сурчински пут 021,  80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.586.683,20 динара за набавку и постављање 
противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
 
131. Раде Јовановић из Гроцке, Брестовик, Миће Стојковића 068, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 1.400.000,00 динара за набавку и постављање противградне 
мреже;  
 
132. Дејан Вулић са Палилуле, Падинска Скела, Прелив 119, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 406.800,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
133. Миодраг Радивојевић из Барајева, Средњи крај 391, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 500.000,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
134. Небојша Лукић из Београда, Палилула, Др. Драгише Мишовића 007, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 333.203,35 динара за набавку и постављање 
противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап; 
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135. Стеван Степић из Обреновца, Велико Поље, Нема улице 067, 80% прихватљивих трошкова 
без урачунатог ПДВ-а, у износу од 463.332,80 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап; 
 
136. Добросав Пајић из Барајева, Велики Борак, Симе Марковића 073А, 80% прихватљивих 
трошкова без урачунатог ПДВ-а, у износу од 156.651,20 динара за набавку и постављање 
система за наводњавање кап по кап; 
 
137. Живка Ристић из Сопота, Дрлупа, Ратка Јевића 36, 80% прихватљивих трошкова без 
урачунатог ПДВ-а, у износу од 471.200,00 динара за набавку и постављање пластеника са 
системом за наводњавање кап по кап. 

 
 
II Oдбијају се пријаве, следећих подносилаца пријава: 
 

 
1.   Рајко Којић из Сурчина, Добановаца, ул. Маршала Тита 196,  
2.  Живодарка Стојиљковић са Чукарице, ул. Липа 020,  
3. Жељко Мирић из Сурчина, Добановаца, ул. Анђелка Чобановића бр. 036,  
4.Маја Мршић из Београда, Раковица, ул. Миљаковачки виногради  031В,  
5. Радомир Јовановић из Обреновца, Барич, ул. Шесте војвођанске бригаде бр. 034,  
6.  Марко Гојковић са Палилуле, ул. Панчевачки пут бр. 154,  
7. Горан Радојевић из Београда, Раковица, ул. Миле Димић бр. 009/8/58,  
8. Александар Лозанчић из Сурчина, Бечмен, ул. Једанаестог октобра 187,  
9. Драгица Војскић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 624,  
10.Мирослав Новаковић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 019,  
11. Дејан Марић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стари запис бр.006,  
12.Снежана Арсић из Сремчице, Чукарица, ул. Радоја Марковића бр. 018,  
13. Цветко Малбашки са Палилуле, ул. Вишњичка бр. 020,  
14. Мирослав Богавац из Београда, Вождовац ул. Браће Јерковића бр. 147,  
15.  Ивица Максимовић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. Палих бораца Мале Моштанице бр. 
111, 
16. Бранислав Марковић из Београда, Раковица, ул. Гочка бр. 047А/2/6,  
17. Миле Љубисављевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар револуције бр. 053,  
18. Борис Делић из Сурчина, Бољевци, ул. Фенечка бр. 020,  
19. Љиљана Миленковић из Београда, Чукарица, ул. Стевана Филиповића бр. 056,  
20.Микаило Цвијовић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бб,  
21. Бојан Мицковић из Београда, Чукарица, ул. Стевана Филиповића бр. 014,  
22. Горан Божић из Београда, ул. Добропољска 065/1,  
23. Добрица Кузмановић из Гроцке, Врчин, ул. Иве Лоле Рибара бр. 026,  
24.  Љиљана Гајић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр.047,  
25. Јован Павловић из Младеновца, Варош, ул. Тозино воће бр.032,  
26. Срђан Лазић са Палилуле, Борча, ул. Пут за Црвенку бр. 006,  
27. Милисав Цветковић из Гроцке, Заклопача, ул. Хајдук Вељкова бр. 025,  
28. Мила Карунц са Палилуле, Борча, ул. ЈНА бр. 065,  
29.  Марко Томић  из Гроцке, ул. Трговачка бр 28,  
30. Горан Вићентић из Обреновца, Дрен, ул. Доњи крај 027/1,  
31. Стеван Бељинац из Сурчина, ул. Железничка бр.109,  
32.  Горан Јевтић са Палилуле, Сланци, ул. Маршала Тита бр. 034,  
33. Зоран Глишић из Младеновца, Шепшин, Варовничких ратника бр. 014,  
34. Драгомир Вићентијевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб,  
35. Ивана Ковачевић из Београда, Звездара, ул. Старца Вујадина бр. 007,  
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36. Оливера Јањић из Лазаревца, ул. Паре Ерјавеца бр. 019,  
37. Дејан Ковачевић из Београда, Земун, ул. Пуковника Миленка Павловића 071,  
38. Никола Милчић са Палилуле, Велико Село, ул. Београдска бр. 074,  
39. Зоран Јуришић из Београда, Стари град, ул. Маршала Бирјузова бр. 006,  
40. Малиша Миливојевић из Младеновца, Варош, ул. Краља Петра Првог бр. 085,  
41. Драган Милисављевић из Младеновца, влашка, ул. Занатлија бр. 031,  
42. Марко Живковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб,  
43. Миодраг Брзаковић из Гроцке, Винча, ул. Николе Пашића бр. 006,  
44. Дарко Тодоровић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 001.  

 
 

III Одустали су следећи подносиоци пријава: 
 
1. Душанка Тривић из Обреновца, Пироман, ул. Светозара Станојевића Пека бр. 089. 
2. Јадранка Марковић са Новог Београда, ул. Сурчински пут бр. 023В. 
3. Анђелко Умичевић са Новог Београда, ул. Гандијева бр. 214. 
4. Дејан Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 008. 
5. Ненад Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 008. 
6. Александар Станчић из Обреновца, ул. Краља Александра првог  бр. 019/2. 
7. Ален Цветковић из Београда, Железник, ул. Илије Чалића бр. 17 В. 
8. Драган Петровић  из Младеновца, Варош, ул. Крагујевачка бр. 007. 
9. Ненад Данојлић из Београда, Чукарица, ул. Висока бр. 016/3/22. 
10. Ана Благојевић из Београда, Раковица, ул. Видиковачки венац бр. 011/002. 

 
IV 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. 
 

V   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: 3-979/17-Г од 17. фебруара 2017. 

године, Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 
подстицајних средстава у области воћарства и повртарства 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 воћарства и повртарства 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 воћарства и повртарства на територији 
града Београда за 2017. годину. Финансијским планом за 2017. 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 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 31. март 2017. године, до 
15,00 сати. Неблаговремених пријава није било. 

 
Решењем в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара 

Секретаријата за привреду, број VIII-06 бр. 32-29/2017 од 07.03.2017. године, образована 
је Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у 
области воћарства и повртарства 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 воћарства и повртарства на територији града 
Београда за 2017. годину за 137 подносиоца пријава, у укупном износу од 68.197.326,87 
динара,  и то за део трошкова набавке и постављања противградне мреже за засад воћа; 
противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап за засад воћа; пластеника 
са системом за наводњавање кап по кап за производњу поврћа и система за 
наводњавање кап по кап за засад воћа. 

. 
Закључком градоначелника, број: 3-979/17-Г од 17. фебруара 2017. године, 

обезбеђена су средства у износу од 50.000.000,00  динара, имајући у виду наведено, због 
недостатка расположивих средстава, подстицајна средства могу бити опредељена за 103 
подносилаца пријава у укупном износу од 49.990.088,11 динара. 

 
У случају да неко од 103 корисника средстава којима су одлуком опредељена 

подстицајна средства одустане од додељеног подстицаја или не испуни услове из уговора, 
преостали износ средстава ће се доделити према редоследу утврђеном Листом 
подносиоца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава у области 
воћарства и повртарства, и то за део трошкова набавке и постављања противградне 
мреже за засад воћа; противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап за 
засад воћа; пластеника са системом за наводњавање кап по кап за производњу поврћа и 
система за наводњавање кап по кап за засад воћа. 
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Такође овoм одлукoм одбијене су пријаве 44 подносиоца пријава и то: 
 

1.   Рајко Којић из Сурчина, Добановаца, ул. Маршала Тита 196, непотпуна документација, није 
достављен оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за 
појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за површину на којој 
се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од 
добављача опреме. 
 
2.  Живодарка Стојиљковић са Чукарице, ул. Липа 020, непотпуна документација, није достављен 
образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства 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 регистра 
пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима 
о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; фотокопија извода из катастра 
непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле 
које су предмет пријаве не старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у 
државној својини); оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним 
ценама за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за 
површину на којој се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 
дана, издат од добављача опреме.  
 
3. Жељко Мирић из Сурчина, Добановаца, ул. Анђелка Чобановића бр. 036, не испуњава услове, 
достављен извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за катастарску парцелу где је право коришћења држава. 
 
4.Маја Мршић из Београда, Раковица, ул. Миљаковачки виногради  031В, непотпуна 
документација, није достављен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области 
воћарства и повртарства 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 потврде о активном статусу у Регистру 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 извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци 
(катастарска парцела не може бити у државној својини); оригинални предрачун са 
спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је 
предмет пријаве, у динарском износу  за површину на којој се опрема поставља, са исказаном 
опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме.  
 
5. Радомир Јовановић из Обреновца, Барич, ул. Шесте војвођанске бригаде бр. 034, не испуњава 
услове, предметна катастарска парцела није на територији града Београда. 
 
6.  Марко Гојковић са Палилуле, ул. Панчевачки пут бр. 154, непотпуна документација, није 
достављена,  фотокопија потврде о активном статусу у Регистру 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 извода из катастра непокретности са подацима о 
власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не 
старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини); 
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7. Горан Радојевић из Београда, Раковица, ул. Миле Димић бр. 009/8/58, неисправна 
документација, нема датума на изводу из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о 
пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог 
пољопривредног газдинства, достављен предрачун за два пластеника на површини од по 245 м2. 
 
8. Александар Лозанчић из Сурчина, Бечмен, ул. Једанаестог октобра 187, непотпуна 
документација, није достављена сагласност Ангелине Делић, Зорана Вуковића и Живка Вуковића. 
 
9. Драгица Војскић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 624, непотпуна документација, 
нема сагласност власника парцеле, на преправљеном делу уговора нема потписа и печата.  
 
10.Мирослав Новаковић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 019, непотпуна документација, 
није достављен оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама 
за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за површину на 
којој се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од 
добављача опреме. 
 
11. Дејан Марић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стари запис бр.006, неисправна документација, у 
предрачуну није приказана спецификација опреме са исказаним јединичним ценама за 
појединачне елементе опреме. 
 
12.Снежана Арсић из Сремчице, Чукарица, ул. Радоја Марковића бр. 018, непотпуна 
документација, није достављена фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава-
подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог 
пољопривредног газдинства; фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о 
власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не 
старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини). 
 
13. Цветко Малбашки са Палилуле, ул. Вишњичка бр. 020, неисправна документација, фотокопија 
уговора о закупу пољопривредног земљишта није оверена и сагласност власника парцеле није 
оргинал. 
 
14. Мирослав Богавац из Београда, Вождовац ул. Браће Јерковића бр. 147, не испуњава услове, у 
изводу из катастра непокретности број  838, где је власник Мирослав Богавац уписана је 
површина од 1792 м2, за извода из катастра непокретности број  2545 нема сагласност Марице 
Кнежевић, у изводу из катастра непокретности број 1027 наведена је парцела 2804, а у пријави је 
наведена парцела број 2807, у предрачуну није наведена површина и опција важења предрачуна. 
 
15.  Ивица Максимовић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. Палих бораца Мале Моштанице бр. 
111, непотпуна документација, извода из катастра непокретности број 1316 где је члан газдинства 
Боривије Максимовић уписана је површина од 2206 м2 а од тога под шумом се води 1237 м2, за 
извода из катастра непокретности број 2069 није достављена сагласност Михаила Максимовић и 
Бошка Максимовић, за извода из катастра непокретности број  1795 није достављена сагласност 
Јована Максимовић и Бошка Максимовић. 
 
16. Бранислав Марковић из Београда, Раковица, ул. Гочка бр. 047А/2/6, не испуњава услове, 
достављен извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за катастарску парцелу где је право коришћења држава. 
 
17. Миле Љубисављевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар револуције бр. 053, неисправна 
документација, фотокопија уговора о закупу није оверена, у предрачуну није наведена површина, 
грамажа мреже, опција важења предрачуна од деведесет дана и пумпа за воду. 
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18. Борис Делић из Сурчина, Бољевци, ул. Фенечка бр. 020, непотпуна документација, није 
достављена фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци 
(катастарска парцела не може бити у државној својини). 
 
19. Љиљана Миленковић из Београда, Чукарица, ул. Стевана Филиповића бр. 056, непотпуна 
документација, није достављена сагласност сувласника Ковиљкe Драшковић, Добривојa Дуковић и 
Добринкe Петровић,  у предрачуну није наведен пумпа за воду. 
 
20.Микаило Цвијовић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бб, непотпуна документација, није 
достављена, фотокопија потврде о активном статусу у Регистру 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 извода из катастра непокретности са подацима о 
власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не 
старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини); оригинални 
предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе 
опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за површину на којој се опрема поставља, са 
исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме. 
 
21. Бојан Мицковић из Београда, Чукарица, ул. Стевана Филиповића бр. 014, не испуњава услове, 
достављен извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за катастарску парцелу где је право коришћења држава. 
 
22. Горан Божић из Београда, ул. Добропољска 065/1, неисправна документација, достављена 
профактура за три пластеника површине од по 100 м2. 
 
23. Добрица Кузмановић из Гроцке, Врчин, ул. Иве Лоле Рибара бр. 026, неисправна 
документација, достављена фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава за 2016. годину и фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава-
подаци о пољопривредном газдинству за 2016. годину са подацима о члановима регистрованог 
пољопривредног газдинства и у предрачуну није наведена јединична ценама за појединачне 
елементе опреме. 
 
24.  Љиљана Гајић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр.047, непотпуна документација, 
није достављена сагласност сувласника Владана Гајића. 
 
25. Јован Павловић из Младеновца, Варош, ул. Тозино воће бр.032, неисправна документација, у 
предрачуну није наведена јединична ценама за појединачне елементе опреме, систем за 
наводњавање и пумпа за воду. 
 
26. Срђан Лазић са Палилуле, Борча, ул. Пут за Црвенку бр. 006, неисправна документација, у 
предрачуну није наведена сва спецификација опреме са исказаним јединичним ценама за 
пластеник. 
 
27. Милисав Цветковић из Гроцке, Заклопача, ул. Хајдук Вељкова бр. 025, непотпуна 
документација, није достављена фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о 
власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не 
старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини). 
 



18 
 

28. Мила Карунц са Палилуле, Борча, ул. ЈНА бр. 065, непотпуна документација, није достављена 
сагласност сувласника Љубинка Радаковић, Мирослав Спасојевић, Бранислав Спасојевић, Чокован 
Драган. 
 
29.Марко Томић  из Гроцке, ул. Трговачка бр 28, непотпуна документација, није достављена 
фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 
фотокопија потврде о активном статусу у Регистру 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 извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и 
ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци 
(катастарска парцела не може бити у државној својини); оригинални предрачун са 
спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је 
предмет пријаве, у динарском износу за површину на којој се опрема поставља, са исказаном 
опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме.  
 
30.Горан Вићентић из Обреновца, Дрен, ул. Доњи крај 027/1, неисправна документација, у 
предрачуну није наведен систем за наводњавање, исказаним јединичним ценама за појединачне 
елементе опреме у динарском износу  за површину на којој се опрема поставља, са исказаном 
опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме.  
 
31.Стеван Бељинац из Сурчина, ул. Железничка бр.109, непотпуна документација, није 
достављена фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о 
пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог 
пољопривредног газдинства. 
 
32. Горан Јевтић са Палилуле, Сланци, ул. Маршала Тита бр. 034, непотпуна документација, није 
достављена, фотокопија потврде о активном статусу у Регистру 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 извода из катастра непокретности са подацима о 
власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не 
старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини); оригинални 
предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе 
опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за површину на којој се опрема поставља, са 
исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме. 
 
33. Зоран Глишић из Младеновца, Шепшин, Варовничких ратника бр. 014, неисправна 
документација, уговор о давању земљишта на коришћење у трајању од пет година сачињен је 
23.03.2017. године.  
 
34.Драгомир Вићентијевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, неисправна 
документација, достављен предрачун за два пластеника површине од по 192 м2. 
 
35.Ивана Ковачевић из Београда, Звездара, ул. Старца Вујадина бр. 007, неисправна 
документација, достављен предрачун за три пластеника површине од по 100 м2. 
 
36.Оливера Јањић из Лазаревца, ул. Паре Ерјавеца бр. 019, непотпуна документација, није 
достављен оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за 
појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу  за површину на којој 
се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од 
добављача опреме. 
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37. Дејан Ковачевић из Београда, Земун, ул. Пуковника Миленка Павловића 071, неисправна 
документација, у предрачуну није наведен систем за наводњавање са исказаном јединичном 
ценом. 
 
38. Никола Милчић са Палилуле, Велико Село, ул. Београдска бр. 074, неисправна документација, 
у предрачуну наведена два пластеника површине од 256 м2 и 240 м2. 
 
39. Зоран Јуришић из Београда, Стари град, ул. Маршала Бирјузова бр. 006, неисправна 
документација, није наведена грамажа мреже у предрачуну и није раздвојена цена пумпе од 
опремања. 
 
40. Малиша Миливојевић из Младеновца, Варош, ул. Краља Петра Првог бр. 085, неисправна 
документација, у предрачуну наведена четири пластеника. 
 
41. Драган Милисављевић из Младеновца, влашка, ул. Занатлија бр. 031, не испуњава услове, на 
терену утврђено да нема постављен систем за наводњавње на засаду. 
 
42. Марко Живковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, не испуњава услове, на 
терену утврђено да нема адекватан довод воде. 
 
43. Миодраг Брзаковић из Гроцке, Винча, ул. Николе Пашића бр. 006, не испуњава услове, на 
терену утврђено да је већ постављен систем за наводњавање кап по кап. 
 
44. Дарко Тодоровић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 001, не испуњава услове, на 
терену утврђено да нема адекватан довод воде. 
 
Подносиoци пријава Душанка Тривић из Обреновца, Пироман, ул. Светозара Станојевића Пека бр. 
089, Јадранка Марковић са Новог Београда, ул. Сурчински пут бр. 023В, Анђелко Умичевић са 
Новог Београда, ул. Гандијева бр. 214, Дејан Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут 
Ђурђевића бр. 008, Ненад Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 008, 
Александар Станчић из Обреновца, ул. Краља Александра првог  бр. 019/2, Ален Цветковић из 
Београда, Железник, ул. Илије Чалића бр. 17 В, Драган Петровић  из Младеновца, Варош, ул. 
Крагујевачка бр. 007, Ненад Данојлић из Београда, Чукарица, ул. Висока бр. 016/3/22, Ана 
Благојевић из Београда, Раковица, ул. Видиковачки венац бр. 011/002, су се телефонским путем 
обратили Секретаријату за привреду да одустају од поднете пријаве за доделу подстицајних 
средстава у области воћарства и повртарства 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  Мирослав Маринковић из 
Обреновца, Бргулице, ул. Живковића крај бр. 005, је конкурисао и на јавни позив за  подстицајна 
средства  за пољопривредни механизацију – трактора и одлуком су му додељена подстицајна 
средства за набавку трактора,  Милена Симић из Лазаревца, Лесковац бб, је конкурисала и на 
јавни позив за  подстицајна средства  у области сточарства и одлуком су му додељена 
подстицајна средства за набавку јунице, Милош Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. 
Жумарска бр. 10, је конкурисао и на јавни позив за  подстицајна средства  у области сточарства и 
одлуком су му додељена подстицајна средства за набавку јунице и Славица Радосављевић-
Петронијевић из Обреновца, Баљевац, ул. Нема улица бр. 12, је конкурисала и на јавни позив за  
подстицајна средства  у области сточарства и одлуком су му додељена подстицајна средства за 
набавку јунице. Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да напред наведени 
подносиоци пријава не могу бити корисници постицајних средстава и у област воћарства и 
повртарства. 
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На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе, предлога Одлуке 
о додели подстицајних средстава у области воћарства и повртарства 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 воћарства 
и повртарства 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           


