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На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-2650/19-Г од 03. априла 
2019. године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у 
области сточарства на територији града Београда за 2019. годину, утврђене Листе 
подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 
бр. 32-51/2019 од 14.06.2019. године, подсекретар Секретаријата за привреду доноси 
следећу: 
 
 

ОДЛУКУ 
 
I Додељују се подстицајна средства у области сточарства на територији града Београда 
за 2019. годину за набавку квалитетних стеоних јуница и  квалитетних приплодних оваца: 

 

1. Бојан Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 493, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице. 

2. Чеда Илић из Сопота, Сибница, ул. Чеде Илића бр. 37, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице. 

3. Милан Павловић из Лазаревца, ул. Војводе Степе бр. 122, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице. 

4. Радиша Лазаревић из Лазаревца, ул. Исидоре Секулић бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

5. Саша Вулићевић из Лазаревца, ул. Вељка Влаховића бр. 48,  80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

6. Весна Поповић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

7. Тања Јанковић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

8. Слободанка Павловић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку, квалитетних 

приплодних оваца. 

9. Илија Јанковић из Лазаревца, ул. Обрада Радивојевића бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

10. Драган Ђурђевић из Лазаревца, Брајковац,  ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

11. Никола Дакић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 154, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

12. Марко Павловић из Младеновца, Шепшин, ул. Видовданска бр. 29, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 
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13. Милош Петровић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

14. Радомир Ђукетић из Лазаревца, ул. Војводе Путника бр. 39, прихватљивих  трошкова 

у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

15. Гордана Стојаковић из Гроцке, Калуђерица, ул. Родољуба Чолаковића бр. 7, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

16. Небојша Дамњановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ливадичка бр. 19, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

17. Дејан Аћимовић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема улице бр. 112, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

18. Милан Срећковић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Михаила Миловановића бр. 

51, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

19. Милорад Петровић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

20. Владан Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 493, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице. 

21. Милан Миловановић из Младеновца, Рабровац, ул. Живојина Павловића - Дуде  бр. 1, 

80% прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице. 

22. Жељко Павловић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 179, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

23. Дејан Радовановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 121, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне 

јунице. 

24. Слађана Радочај из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 372, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

25. Милета Поповић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

26. Жељко Каменица из Лазаревца, ул. Николе Вујачића бр. 4,  80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

27. Дејан Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 493, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице. 

28. Наташа Романдић из Младеновца, Црквине, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 106, 

80% прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

29. Иван Дамњановић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 583, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне 

јунице.  



30. Жељко Ђурић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 19, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца. 

31. Душан Радаковић из Лазаревца, ул. Душана Петровића-Шанета бр. 7/4/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних 

приплодних оваца. 

 

II Oдбијају се пријаве, следећих подносилаца пријава: 
 

1. Бранислав Иконић из Барајева, Баћевац, ул. Милорада Бркића – Ициног бр. 34,  
2. Драган Јовановић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 12,  
3. Слободан Нешовић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 60, 
4. Гордана Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 32,  
5. Борисав Маринковић из Сопота, Неменикуће, ул. Цара Душана бр. 1,  
6. Зоран Ивановић са Вождовца, Бели Поток, ул. Генерал Жданова бр. 41,  
7. Миодраг Милошевић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 77,  
8. Дарко Милошевић из Раковице, ул. Сретена Младеновића – Мике бр. 14Е/31, 
9. Момир Живојиновић из Сопота, Ђуринци. Ул. Београдска бр. 24,  
10. Милан Пуповац из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 55,  
11. Радован Ђорђевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 6,  
12. Милош Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 10,  
13. Мирјана Лукић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 125,  
14. Михаило Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 539,  
15. Милица Петковић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 194,  
16. Бранимир Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 77,  
17. Војислав Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 127,  
18. Дејан Илић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Вука Караџића. 85,  
19. Весна Ђукић из Младеновца, Ковачевац, ул. Кленићка бр. 19,  
20. Дејан Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 4,  
21. Драган Синђелић из Лазаревца, Вреоци, ул. Пештанска бр. 5,  
22. Ненад Бранковић из Сурчина, Петровчић, ул. Дечанска бр. 7,  
23. Марина Дачић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 86,  
24. Младен Илић из Младеновца, Ковачевац ул. Агића Сокак бр. 4,  
25. Петар Живић из Лазаревца, Вреоци, ул. Димитрија Дише Ђурђевића бр. 170,  
26. Никола Ђокић из Лазаревца, Шопић, ул. Проте Чеде бр. 6, 
27. Дарко Петровић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића бр. 56. 

 
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: 3-2650/19-Г од 03. априла 2019. 
године, Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 
подстицајних средстава у области сточарства 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 сточарства 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 
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да образује Комисију за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних у 
области сточарства на територији града Београда за 2019. годину. Финансијским планом 
за 2019. годину, за ову намену обезбеђена су средства у износу 40.000.000,00 динара. 
 
У складу са напред наведеним закључком, Секретаријат за привреду је дана 04. марта 
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 заменика начелника Градске управе града Београда, секретара Секретаријата 
за привреду, број VIII-06 бр. 32-51/2019 од 22.04.2019. године, образована је Комисија 
за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области 
сточарства 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 сточарства на територији града Београда за 
2019. годину за 30 подносиоца пријава, у укупном износу од 6.000.000,00  динара, и то 
за набавку квалитетних стеоних јуница и квалитетних приплодних оваца. 
 
Подносиоци пријава Марина Дачић из Младеновца, Пружатовац, ил. Пружатовачка бр. 
86, Дејан Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 4, Бранислав Иконић из 
Барајева, Баћевац, ул. Милорада Бркића  Ициног бр. 34, Слободан Нешовић из 
Младеновца, Кораћица, ул. Космајскии пут бр. 60, Весна Ђукић из Младеновца, 
Ковачевац, ул. Кленићка бр. 19, Војислав Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. 
Космајскии пут бр. 127, Дарко Милошевић из Београда, Раковица, ул. Сретена 
Младеновића Мике бр. 14Е, Милан Пуповац из Младеновца, Кораћица, ул. Космајскии 
пут бр. 55, Миодраг Милошевић из Београда,  Раковица, ул. Видиковачки венац бр. 77, 
Дејан Илић из Младеновца, Варош, ул. Вука Караџића бр. 85, Зоран Ивановић из 
Вождовца, Бели Поток, ул. Генерал Жданова бр. 41, Милош Ђурђевић из Младеновца, 
Пружатовац, ул. Шумарска бр. 10, Михаило Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема 
улице бр. 539, Бранимир Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајски пут бр. 77 и Горан 
Лазаревић из  Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 32, дана 20.06.2019. године, су 
доставили приговор на предлог одлуке. Комисија је дана 24.06. 2019. године, поновним 
увидом у достављене пријаве и документацију из пријава утврдила да су пријаве 
одбијене због неисправности документације, односно датум достављеног предрачуна је 
пре датума регистрације добављача у АПР-у за производњу и промет предмета набавке 
и одбила приговоре као неосноване. 
 
Подносилац пријаве Ненад Бранковић из Сурчина, Петровћић, ул. Дечанска бр. 7, дана 
24.06. 2019. године, доставио је приговор на предлог одлуке. Комисија је дана 24.06. 
2019. године, поновним увидом у достављену пријаву и документацију из пријаве 
утврдила да је пријава одбијена, због неисправно достављене документације, односно 
предрачун се односи на набавку 5 (пет) супрасних назимица, а према Јавном позиву, 
подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за једну 
врсту подстицаја која је предмет овог јавног позива (за једну јуницу, за десет оваца или 
за десет свиња) и одбила приговор као неоснован.  
 



Такође, подносилац пријаве Душан Радаковић из Лазаревца, ул. Душана Петровића-
Шанета бр. 7/4/9, дана 19.06.2019. године, је доставио приговор на предлог одлуке. 
Комисија је дана 24.06. 2019. године, поновним увидом у достављену пријаву и 
документацију из пријаве и дописа Секретаријата за јавне приходе града Београда од 
05.07.2019. године, утврдила да је Душан Радаковић измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода на територији града Београда на дан 12.04.2019. 
године. Комисија је усвојила уложени приговор Душана Радаковића и одобрена су 
средства у износу од 200.000,00 динара за набавку квалитетних приплодних оваца.  
 
Одлуком ће бити одобрена подстицајних средстава за 31 подносиоца пријава, у укупном 
износу од 6.200.000,00  динара, и то за набавку квалитетних стеоних јуница и 
квалитетних приплодних оваца. 
 
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 грла стоке 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 27 подносиоца пријава и то: 
 

1. Бранислав Иконић из Барајева, Баћевац, ул. Милорада Бркића – Ициног бр. 34, 
неисправна документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације 
добављача у АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

2. Драган Јовановић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 12, неисправна 
документација, достављена документација се односи на Јавни позив из области 
пољопривредне механизације, а на коверти у којој је достављена пријава је насловљено 
на Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области 
сточарства за 2019. годину; 

3. Слободан Нешовић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 60, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

4. Гордана Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 32, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

5. Борисав Маринковић из Сопота, Неменикуће, ул. Цара Душана бр. 1, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

6. Зоран Ивановић са Вождовца, Бели Поток, ул. Генерал Жданова бр. 41, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

7. Миодраг Милошевић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 77, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

8. Дарко Милошевић из Раковице, ул. Сретена Младеновића – Мике бр. 14Е/31, 
непотпуна документација, није достављен Извод из регистра пољопривредних 
газдинстава – животиње; 

9. Момир Живојиновић из Сопота, Ђуринци. Ул. Београдска бр. 24, непотпуна 
документација, недостаје образац пријаве и образац изјаве за доделу подстицајних 



средстава у области сточарства на територији града Београда за 2019. годину. Такође, 
лична карта је са чипом, а није очитана; 

10. Милан Пуповац из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 55, непотпуна 
документација, недостаје оригинал уверење из матичне евиденције оверено од локалне 
матичне службе да има најмање 3 (три) уматичена женска грла говеда, мање од  150  
грла оваца и  мање од 30 грла свиња, за 2019. годину. Образац пријаве није комплетно 
попуњен. Датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у АПР-
у за производњу и промет предмета набавке; 

11. Радован Ђорђевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 6, непотпуна 
документација, недостају: оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава - 
подаци о пољопривредном газдинству за 2019. годину са подацима о члановима 
регистрованог пољопривредног газдинства, не старији од 30 дана од дана достављања 
документације по Јавном позиву, издат од Управе за трезор, оригинал извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о структури сточног фонда за 2019. годину, 
не старији од 30 дана од дана достављања документације по Јавном позиву, издат од 
Управе за трезор, Решење о упису у Регистар објеката, односно одобрених објеката (у 
складу са посебним прописом којим се уређује регистрација, односно одобравање 
објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистроване, односно одобрене 
објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца 
или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу, оригинал 
уверење из матичне евиденције оверено од локалне матичне службе да има најмање 3 
(три) уматичена женска грла говеда, мање од  150  грла оваца и  мање од 30 грла свиња, 
за 2019. годину, оригинал или оверену фотокопију Уверење 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. 
Образац пријаве није комплетно попуњен. Датум достављеног предрачуна је пре датума 
регистрације добављача у АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

12. Милош Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 10, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

13. Мирјана Лукић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 125, неисправна 
документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 
2019. годину старија од 30 дана од дана предаје документације на Јавни позив. У 
предрачуну није наведен члан закона по коме је добављач ослобођен обавезе плаћања 
ПДВ-а; 

14. Михаило Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 539, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

15. Милица Петковић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 194, неисправна 
документација, у предрачуну није наведен члан закона по коме је добављач ослобођен 
обавезе плаћања ПДВ-а; 

16. Бранимир Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 77, неисправна документација, 
датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у АПР-у за 
производњу и промет предмета набавке; 

17. Војислав Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 127, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

18. Дејан Илић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Вука Караџића. 85, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 



19. Весна Ђукић из Младеновца, Ковачевац, ул. Кленићка бр. 19, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

20. Дејан Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 4, неисправна документација, 
датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у АПР-у за 
производњу и промет предмета набавке; 

21. Драган Синђелић из Лазаревца, Вреоци, ул. Пештанска бр. 5, непотпуна 
документација, недостаје Решење о упису у Регистар објеката, односно одобрених 
објеката. 

22. Ненад Бранковић из Сурчина, Петровчић, ул. Дечанска бр. 7, неисправна 
документација, предрачун се односи на набавку 5 (пет) супрасних назимица, а према 
Јавном позиву за доделу подстицајних средстава из области сточарства на територији 
града Београда за 2019. годину, подносилац пријаве може да конкурише за доделу 
подстицајних средстава само за једну врсту подстицаја која је предмет овог јавног позива 
(за једну јуницу, за десет оваца или за десет свиња).  

23. Марина Дачић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 86, неисправна 
документација, датум достављеног предрачуна је пре датума регистрације добављача у 
АПР-у за производњу и промет предмета набавке; 

24. Младен Илић из Младеновца, Ковачевац ул. Агића Сокак бр. 4, неисправна 
документација, у оригинал изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - животиње 
за 2019. годину нема уписане овце за које је поднео пријаву; 

25. Петар Живић из Лазаревца, Вреоци, ул. Димитрија Дише Ђурђевића бр. 170, не 
испуњава услове Јавног позива, има неизмирене пореске обавезе на територији града 
Београда; 

26. Никола Ђокић из Лазаревца, Шопић, ул. Проте Чеде бр. 6, непотпуна документација, 
није доставио Решење о упису у Регистар објеката. 

27. Дарко Петровић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића бр. 56, непотпуна 
документација, није достављен оригинал извод из Регистра пољопривредних 
газдинстава - животиње за 2019. годину, са подацима о структури сточног фонда за 2019. 
годину. Такође има неизмирене пореске обавезе на територији града Београда. 
 
На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе, 
предлога одлуке о додели подстицајних средстава у области сточарства на територији 
града Београда за 2019. годину, подсекретар Секретаријата за привреду, доноси Одлуку 
о додели подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 
2019. годину.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

 
 

 
 
 


