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На основу закључка заменика градоначелника града Беоограда број: 3 - 4136/22-Г-01 од 

19. маја 2022. године, заменик начелника Градске управе града Београда, секретар 
Секретаријата за пољопривреду доноси 
 

О Д Л У К У  
  

УСВАЈА СЕ КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТAВА У 
ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022. 
ГОДИНУ: 
 
 

1. Анђела Дашић са Чукарице, ул. Мијатових њива бр. 24, 7 бодова, за набавку жичане 

ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 312.054,40 динара; 

2. Маријана Миленковић са Вождовца, Кумодраж, ул. Средња улица бр. 21, 7 бодова за 

набавку жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 85.316,00 динара; 

3. Анђела Хрњак са Старог града, ул. Џорџа Вашингтона бр. 26/1/3, 6 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 1.399.025,64 динара; 

4. Александар Трајковић из Обреновца, ул. Момчила Калајџића Мује бр. 76А, 6 бодова, за 

набавку жичане ограде, опредељени износ подстицаjних средстава је 139.216,00 динара; 

5. Милица Врањеш са Вождовца, ул. Милоја Павловића бр. 20, 6 бодова, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 390.000,00 динара; 

6. Ирена Севић са Вождовца, ул. Друге српске армије бр. 9/3/22, 6 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 588.000,00 динара; 

7. Дубравка Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Павковића пут бр. 9, 6 бодова, за 

набавку система за наводњавање ''кап по кап'', опредељени износ подстицајних средстава је 

64.906,86 динара; 

8. Милош Котур из Раковице, ул. Миљаковачке стазе бр. 57Г, 6 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 1.400.000,00 динара; 

9. Мирјана Бован из Младеновца, ул. Нушићева бр. 9/2/10, 6 бодова, за набавку пластеника 

са системом за наводњавање ''кап по кап'', опредељени износ подстицајних средстава је 

1.196.400,00 динара; 

10. Теодора Зарић из Обреновца, Забрежје, ул. Савска бр. 152, 5 бодова, за набавку жичане 

ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 292.348,00 динара; 

11. Теодора Павковић са Вождовца, ул. Краљевачка бр. 90, 5 бодова, за набавку противградне 

мреже са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава 

је 1.542.250,00 динара; 

12. Милица Чанић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 687, 5 бодова, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање ''кап по кап'', опредељени износ подстицајних 

средстава је 720.000,00 динара; 
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13. Душан Николић из Земуна, ул. Призренска бр. 2, 5 бодова, за набавку противградне мреже, 

опредељени износ подстицајних средстава је 1.400.000,00 динара; 

14. Весна Огњеновић са Вождовца, ул. Стојана Љубића бр. 78а, 5 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 1.068.632,84 динара; 

15. Милош Перић са Палилуле, Борча, ул. Косовска бр. 6А, 5 бодова, за набавку жичане ограде, 

опредељени износ подстицајних средстава је 532.826,40 динара; 

16. Марко Живковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 5 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 518.000,00 динара; 

17. Предраг Танасковић из Београда, ул. Јосипа Славенског бр. 1Б, 5 бодова, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 1.390.725,04 динара; 

18. Невена Симић Пајић са Чукарице, ул. Поручника Спасића и Машере бр. 28/16, 5 бодова, 

за набавку жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 324.800,00 динара; 

19. Радмило Стојановић из Гроцке, Винча, ул. Професора Васића бр. 123, 5 бодова, за набавку 

електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 112.666,64 динара; 

20. Александар Петковић са Звездаре, ул. Донска бр. 12, 5 бодова, за набавку жичане ограде, 

опредељени износ подстицајних средстава је 333.332,80 динара; 

21. Љиљана Недић из Гроцке, ул. Саве Ковачевића бр. 16, 5 бодова, за набавку пластеника са 

системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

540.000,00 динара; 

22. Љиљана Јаковљевић из Обреновца, ул. Немањина бр. 45, 5 бодова, за набавку система 

за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 69.652,00 

динара; 

23. Саша Антонијевић са Палилуле, Велико село, ул. Београдска бр. 31, 4 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 538.000,00 динара; 

24. Дарко Стојановић из Младеновца, Кораћица, ул. Ливадарска бр. 17А, 4 бода, за набавку 

противградне мреже, опредељени износ подстицајних средстава је 840.000,00 динара; 

25. Новица Лакићевић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 21, 4 бода, за набавку 

електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 158.400,00 динара; 

26. Иван Миросавић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића бр. 39, 4 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 360.000,00 динара; 

27. Саша Мијајловић са Звездаре, Мали мокри луг, ул. Западно селиште бр. 44А, 4 бода, за 

набавку електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 137.824,00 

динара; 

28. Урош Ђурић са Палилуле, Борча, ул. Хоповска бр. 85, 4 бода, за набавку жичане ограде, 

опредељени износ подстицајних средстава је 334.400,00 динара; 

29. Немања Костадиновић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 61, 4 бода за набавку 

жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 253.568,00 динара; 

30. Биљана Марјановић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 117, 4 бода, за набавку 
противградне мреже са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ 
подстицајних средстава је 1.463.820,00 динара; 

31. Ранче Стевановић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 12, 3 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 1.494.000,00 динара; 

32. Петар Ђурић са Звездаре, ул. Бранка Крсмановића бр. 5/6, 3 бода, за набавку  жичане 

ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 358.400,00 динара; 

33. Дејан Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 8, 3 бода, за набавку 

електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 112.000,00 динара; 
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34. Томислав Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 29, 3 бода, за набавку пластеника 

са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

750.000,00 динара; 

35. Небојша Абрамовић са Палилуле, Карабурма, ул. Проминска бр. 6, 3 бода, за набавку 

жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 159.208,00 динара; 

36. Јованка Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 3 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 907.500,00 динара; 

37. Златко Манџука са Врачара, ул. Кумановска бр. 23/2/5, 3 бода, за набавку пластеника са 

системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

1.500.000,00 динара; 

38. Љубиша Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 5, 2 бода, 

за набавку електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 112.000,00 

динара;  

39. Драгивој Јовановић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 10, 2 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 733.333,28 динара; 

40. Ана Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, 9 бодова, за набавку пластеника са системом за 

наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 1.248.000,00 

динара; 

41. Марко Ристић из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска бр. 32, 8 бодова, за набавку пластеника 

са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

493.333,28 динара; 

42. Милош Мрдовић из Лазаревца, ул. Пере Ерјавеца бр. 21/28, 6 бодова, за набавку система 

за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 197.073,33 

динара; 

43. Небојша Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 26, 6 бодова, 

за набавку пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ 

подстицајних средстава је 396.173,33 динара; 

44. Марко Завишић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 5, 6 бодова, 

за набавку електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 27.600,00 

динара; 

45. Иван Петронијевић из Лазаревца, Трбушница, ул. Трбушница бб, 6 бодова, за набавку 

жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 103.233,60 динара; 

46. Влада Дамњановић из Лазаревца, ул. Стефана Немање бр. 144, 6 бодова, за набавку 

електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 154.340,00 динара; 

47. Никола Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Јаношевић пут бр. 10, 6 бодова, за 

набавку система за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

77.184,00 динара; 

48. Гордана Гавриловић из Обреновца, Звечка, ул. Пете Козарске бр. 93, 6 бодова, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 302.000,00 динара; 

49. Александар Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, 5 бодова, за 

набавку пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ 

подстицајних средстава је 566.666,66 динара; 

50. Иван Павловић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 150, 5 бодова, за набавку 

жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 356.776,80 динара; 

51. Марко Митровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 5 бодова, за набавку 

електричних маказа, опредељени износ подстицајних средстава је 112.000,00 динара; 
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52. Дарко Терзић из Лазаревца, ул. Вељка Влаховића бр. 23А, 5 бодова, за набавку жичане 

ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 280.000,00 динара; 

53. Кристина Петронијевић из Лазаревца, Трбушница, ул. Трбушница бб, 5 бодова, за 

набавку система за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних средстава је 

34.956,66 динара; 

54. Милош Табаковић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Живојина Табаковића бр. 82, 5 

бодова, за набавку система за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 187.500,00 динара; 

55. Милан Војскић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 624, 5 бодова, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 750.000,00 динара; 

56. Димитрије Милић из Младеновца, ул. Тихомира Петровића Тиће бр. 7, 4 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 1.494.000,00 динара; 

57. Стеван Савковић из Младеновца, Границе, ул. Јована Суботића бр. 13, 4 бода, за набавку 

жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 141.232,00 динара; 

58. Мирослав Чугаљ са Новог Београда, ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 110/41, 4 бода, за 

набавку жичане ограде, опредељени износ подстицајних средстава је 744.762,40 динара; 

59. Малиша Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 4 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 907.500,00 динара;  

60. Александар Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 29, 3 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 972.000,00 динара; 

61. Горан Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 28, 3 бода, за набавку 

система за наводњавање "кап по кап" са хидрантом са мерачем протока воде, опредељени 

износ подстицајних средстава је 318.969,91 динара; 

62. Перица Јованчевић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 15, 3 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 1.498.500,00 динара; 

63. Стеван Станојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 592, 3 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 750.000,00 динара; 

64. Слободан Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 2 бода, за набавку 

пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опредељени износ подстицајних 

средстава је 907.500,00 динара;  

 
 Именовани из става 1. ове одлуке су дужни да у року од 90 дана од дана објављивања 
ове одлуке на званичној интернет страници града Београда, као и на огласној табли Градске 
управе града Београда, набаве и поставе опрему и формирају засад воћа (уколико засад није 
формиран у тренутку подношења пријаве) и Секретаријату за пољопривреду доставе 
документацију у складу са Јавним позивом, на основу чега ће заменик начелника Градске 
управе града Београда, секретар Секретаријата за пољопривреду са корисником подстицајних 
средстава закључити Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 
 
 Одлуку објавити на сајту града Београда www.beograd.gov.rs и огласној табли Градске 
управе града Београда.  
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Образложење 
 

Закључком заменика градоначелника града Београда, број: 3-2030/22-Г-01 од 04. марта 
2022. године, Секретаријату за пољопривреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 
подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 
2022. 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 2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив).  

Комисија је констатовала да су подстицајна средства у складу са тачком 2. Закључка 
заменика градоначелника града Београда, број: 3-2030/22-Г-01 од 04. марта 2022. године, 
Јавним позивом, као и Финансијским планом Секретаријата за пољопривреду за ову намену 
обезбеђена средства у износу од 45.000.000,00 динара. 
 Секретаријат за пољопривреду расписао је и објавио Јавни позив на званичној интернет 
страници града Београда, дана 07.03.2022. године и истом одредио да је рок за достављање 
пријава 01.04.2022. године до 15 часова.  

Решењем заменика начелника Градске управе града Београда, секретара Секретаријата 
за пољопривреду, број XXXVI-03 бр. 32-5/2022 од 18.03.2022. године, образована је Комисија. 

Комисија је констатовала да је на Јавни позив благовремено и у року примљено 114 
пријава, као и да су по истеку рока за достављање пријава са доказима траженим Јавним 
позивом – неблаговремено примљене две допуне пријава.  

Комисија је на седницама одржаним дана 08.04.2022. и 20.04.2022. године извршила 
преглед пријава са приложеним доказима који су тражени текстом Јавног позива и утврдила да 
су 74 подносиоца пријаве приложила све доказе на начин и у форми како је то тражено Јавним 
позивом и да 40 подносиоца пријаве није доставило доказе на начин и у форми тражене Јавним 
позивом, па су исте одбачене, као недопуштене, неуредне и непотпуне.  

Овлашћени представници Секретаријата за пољопривреду су у складу са тачком VI став 
1. Јавног позива, непосредним увидом на терену, утврдили је да од 74 подносиоца пријаве, 4 
подносиоца пријаве не испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, па је донета 
одлука којом су пријаве за доделу подстицајних средстава одбачене, као недопуштене. 

Поред тога, Комисија је констатовала да су 4 подносиоца пријаве доставила писмену 
изјаву о одустајању од подстицајних средстава, па је донета одлука о обустави поступка, због 
одустанка. 

Комисија је у складу са критеријумима из тачке V Јавног позива извршила рангирање 66 
подносиоца пријаве који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава у области 
воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину и сачинила Предлог 
ранг листе о додели подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији 
града Београда за 2022. годину. 

Комисија је по утврђеном Предлогу ранг листе констатовала да су за 66 подносиоца 
пријаве који испуњавају услове из Јавног позива за доделу подстицајних средстава потребна 
средства у укупном износу од 38.736.894,51 динара. 
 На основу свеукупне оцене пријава, приложене документације, Записника Комисије број: 
32-5/2022 од 27.04.2022. године, заменик начелника Градске управе града Београда, секретар 
Секретаријата за пољопривреду, је на предлог Комисије донео Одлуку o усвајању предлога Ранг 
листе о додели подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града 
Београда за 2022. годину, која је дана 27.04.2021. године објављена на сајту града Београда и 
огласној табли Градске управе града Београда. 

Против Одлуке о усвајању предлога Ранг листе о додели подстицајних средстава у 
области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину, број: 32-5/2022 
од 27.04.2022. године, приговор су поднели: Бранко Живковић из Обреновца, ул. Ђачког 
батаљона бр. 7; Немања Кузмановић са Вождовца, Рипањ, ул. Пут за Мандића крај бр. 21А; 
Милан Нешић из Барајева, Бождаревац, ул. Подрумичка бр. 1. 
 Комисија је на седници одржаној 09.05.2022. године размотрила приговоре и поновном 
оценом пријаве и приложених доказа, а имајући у виду услове, критеријуме и подкритеријуме 
утврђене Јавним позивом, утврдила да су приговори неосновани. Наиме, имајући у виду да је 
поступак по Јавном позиву строго формалан и да се на исти примењују правила прописана 
јавним позивом, овај Секретаријат је ценио наводе из приговора и приложене доказе уз исте и 
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оценио да су исти без утицаја на другачију одлуку по пријави, обзиром да нису достављени 
благовремено и у року за достављање пријаве. 

Заменик начелника Градске управе секретару Секретаријата за пољопривреду је донео 
одлуке о одбијању приговора за сваког подносиоца приговора, које су препорученом пошиљком 
достављене сваком подносиоцу приговора. 

Комисија је на седници одржаној дана 12.05.2022. године, констатовала да су након 
доношења одлуке о усвајању Предлога ранг листе о додели подстицајних средстава у области 
воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину, два подносиоца 
пријаве, Рајко Бошковић са Новог Београда, ул. Милеве Марић Ајнштајн бр. 84/39, који је 
Одлуком о усвајању предлога Ранг листе рангиран на 29. месту и Срђан Јовановић из 
Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 10,  који је Одлуком о усвајању предлога Ранг листе 
рангиран на 60. месту, да одустају од доделе подстицајних средстава. 

Поступајући по обавештењу именованих Комисија је донела одлуку којом се обуставља 
поступак за доделу подстицајних средстава и да се именовани бришу са коначне ранг листе. 

Комисија је потом сачинила Предлог Коначне ранг листе о додели подстицајних 
средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину и 
исту доставила заменику начелника Градске управе града Београда секретару Секретаријата за 
пољопривреду, ради усвајања.  

Заменик начелника Градске управе секретар Секретаријата за пољопривреду на предлог 
Комисије је донео одлуку о усвајању Коначне Ранг листе о додели подстицајних средстава у 
области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2022. годину, за 64 
подносиоца пријаве који испуњавају услове из Јавног позива за доделу подстицајних средстава 
за део трошкова набавке и постављања опреме у области воћарства и повртарства у укупном 
износу од 37.653.907,87 динара. 

Именовани из става 1. ове одлуке су дужни да у року од 90 дана од дана објављивања 
ове одлуке - Коначне ранг листе о додели подстицајних средстава на званичној интернет 
страници града Београда, као и на огласној табли Градске управе града Београда, набаве и 
поставе опрему и формирају засад воћа - уколико засад није формиран у тренутку подношења 
пријаве и Секретаријату за пољопривреду доставе документацију у складу са Јавним позивом, 
на основу чега ће заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата 
за пољопривреду у складу са тачком VI Јавног позива, са сваким корисником подстицајних 
средстава закључити Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 
 

  На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 

 
        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                 ГРАДА БЕОГРАДА  
                                                                      СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
  
           Саво Павичић 
 


