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Република Србија                                 

Град Београд                                 

Градска управа града Београда  

Секретаријат за привреду                     

Краљице Марије 1/XVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11000 Београд 

 

  

  

На основу Закључака градоначелника града  Београда, број: 3-1633/21-Г од 04. марта 

2021.године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у 

области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину, утврђене Листе 

подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 

32-4/21 од 12.05.2021. године, и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 

бр. 32-4/21 од 12.05.2021. године, заменик начелника градске управе града Београда 

секретар Секретаријата за привреду доноси: 

  

О Д Л У К У  

   

I Додељују се подстицајна средства у области пчеларства на територији града Београда за  

2021. годину за набавку и то: до 20 кошница,  сатне основе до 60 кг, до две смс вагe, једна 

ручна преса за  сатне основе, једна сушара за  полен,  један млин за  шећер,  једна мешалица 

за  израду погача за прихрану пчелa,  једна центрифуга, један отклапач саћа и топионик 

восак, следећим подносиоцима пријава:  

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА 

 

1. Драгица Декић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 95/1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 130.336,00 динара за набавку 10 кошница, 8,8 кг сатних основа и центрифуге; 

 

2. Никола Дружетић из Земуна, Угриновци, ул. 6. источно - босанске бригаде бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 146.035,20 за набавку 10 кошница, 53 кг сатних основа 

и центрифуге; 

 

3. Александра Дучић са Новог Београда, ул. Др Ивана Рибара бр. 176/1/6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и пресе за  сатне основе; 

4. Немања Томанић из Обреновца, Рвати, ул. Рваћанска бр. 32, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 146.640,00 за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа; 

  

5. Горан Гојковић са Чукарице, ул. Емила Золе бр. 2А, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 146.000,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа; 
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6. Владан Сибиновић из Гроцке, Умчари, ул. Пролетерска бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.080,00 динара за набавку 14 кошница, 20 кг сатних основа и 

центрифуге; 

 

7. Драган Карајловић из Сурчина, ул. Браће Николић бр. 35/2, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 119.349,33 динара за набавку 20 кошница и 8 кг сатних основа; 

 

8. Никола Кеча из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 122 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.259,00 динара за набавку 17 кошница и 45 кг сатних основа. 

   

9. Стефан Станковић из Раковице, ул. Александра Војиновића бр. 129, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 132.000,00 динара  за набавку 14 кошница и 60 кг сатних основа; 

 

10. Милан Ранковић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајског одреда бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.463,99 динара  за набавку 20 кошница и 30 кг сатних основа; 

 

11. Драгана Трбовић из Сопота, Парцани, ул. Рада Јовановића бр. 122, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 105.600,00 динара  за набавку 20 кошница; 

 

12. Катарина Маринковић из Раковице, ул. Хајдук-Вељково сокаче бр. 27, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 75.703,33 динара за набавку 10 кошница, 4,1 кг сатних основа и 

центрифуге; 

 

13. Милан Ђорђевић са Чукарице, ул. Стевана Филиповића бр. 92/Е, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 74.400,00 динара  за набавку 15 кошница; 

  

14. Миона Мина Вуканић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 157/5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 64.000,00 динара за набавку центрифуге; 

 

15. Игор Арсић из Гроцке, ул. Хајдук Станка бр. 43 П, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 131.200,00 динара за набавку 14 кошница и центрифуге; 

 

16. Саша Ранковић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 18/12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 119.040,00 динара  за набавку 20 кошница; 

 

17. Милан Миловановић са Чукарице, ул. Шавничка бр. 30, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 34.800,00 динара  за набавку 30 кг сатних основа; 
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18. Страхиња Царевић из Сопота, Мала Иванча, ул. Крагујевачки пут бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 135.792,00 динара набавку 12 кошница, 21 кг сатних основа и 

топионика; 

 

19. Иван Васић из Сопота, ул. Устаничка  бр. 11, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

135.680,00 динара за набавку 20 кошница и 50 кг сатних основа; 

 

20. Данко Михајловић из Обреновца, ул. Саве Ковачевића бр. 39, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 119.208,00 динара за набавку 12 кошница, 40 кг сатних основа и центрифуге; 

 

21. Жељка Цмиљановић из Сопота, ул. Ђорђа Јовановића бр. 11, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 95.968,80 динара за набавку 16 кошница; 

 

22. Марина Илић из Сопота, Мала Иванча, ул. Пут за  Малу Иванчу бр. 55, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.040,00 динара за набавку 12 кошница, 20 кг сатних основа и 

топионика; 

 

23. Милијана Ивковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 184, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 142.259,00 динара за набавку 17 кошница и 45 кг сатних 

основа. 

 

24. Јелена Марић из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 153, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 86.400,00 динара за набавку 10 кошница и 40 кг сатних основа; 

 

25. Душан Домазет из Сурчина ул. Бановачка бр. 16, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

132.691,20 динара за набавку 10 кошница, 16 кг сатних основа, ручне пресе за сатне основе 

и топионика; 

 

26. Дејан Лазић са Савског венца, ул. Стјепана Филиповића бр. 33//16, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.466,66 динара за набавку 10 кг сатних основа, две СМС ваге и 

центрифуге; 

 

27. Саша Зарић из Раковице, ул. Јелезовачка бр. 34/23, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 116.192,00 динара за набавку 16 кошница и центрифуге; 

 

28. Александар Лукић са Чукарице, ул. Виноградски венац бр. 40, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.200,00 динара за набавку 20 кошница и једну  СМС вагу;  

 

29. Зоран Акик из Земуна, ул. Новосадска бр. 61 Б, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

119.040,00 динара за набавку 16 кошница и 50 кг сатних основа;  
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30. Вељко Кајганић са Чукарице, Сремчица, ул. Горичка бр. 73, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 50 кг сатних основа; 

 

31. Андрија Ковачевић са Чукарице, ул. Владимира Роловића бр. 91, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 138.880,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС ваге; 

   

32. Марко Стоисављевић са Палилуле, ул. Дубока бара бр. 17, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 118.304,00 динара за набавку 50 кг сатних основа и мешалице за  израду погача; 

 

33. Лазар Миленковић са Палилуле, ул. Рамаданска бр. 16, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 143.333,33 динара за набавку 13 кошница и 56 кг сатних основа; 

 

34. Саша Радош  са Чукарице, ул. Ослобођења бр. 2 М, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 78.480,00 динара за набавку 15 кошница; 

  

35. Душан Павловић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и млина за шећер. 

 

36. Иван Андрејић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Насеље Термоелектране бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 130.360,00 динара за набавку 20 кошница и једне СМС 

ваге; 

 

37. Милан Качаревић са Вождовца, Рипањ, ул. Пут за Трешњу бр. 22 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа; 

 

38. Марко Војиновић из Сопота, Ђуринци, ул. Љубивоја Гајића бр. 90, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 139.584,00 динара за набавку 20 кошница и центрифуге; 

 

39. Дејан Камбер из Обреновца, ул. Александра Аце Симовића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 104.256,00 динара за набавку 10 кошница, 30 кг сатних основа и једне 

СМС ваге;  

 

40. Божидар Торбица са Чукарице, Сремчица, ул. Београдска бр. 55, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.600,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа; 

 

41. Иван Пантелић из Лазаревца, ул. Светог Димитрија бр. 5/2/9, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 75.560,00 динара за набавку једне СМС ваге и центрифуге; 
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42. Милан Рабреновић са Палилуле, Борча, ул. Лепавинска бр. 30 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.200,00 динара за набавку две СМС ваге и отклапача саћа;  

 

43. Душан Јовановић са Чукарице, ул. Кнеза Михајла Вишевића бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 104.217,60 динара за набавку мешалице за израду погача и млина 

шећер; 

 

44. Иван Петровић са Новог Београда, ул. Палмира Тољатија бр. 44/11, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од А динара за набавку 10 кошница, 10 кг сатних основа, једне СМС ваге 

и топионика; 

 

45. Александар Ковачевић са Звездаре, ул. Др Велимировића бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 40 кг сатних основа; 

 

46. Ненад Цветановић са Вождовца, ул. Генерала Штефаника бр. 53/31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.440,00 динара за набавку 20 кошница и 30 кг сатних основа; 

 

47. Владислав Милић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 44, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 105.600,00 динара за набавку две СМС ваге и центрифуге; 

 

48. Иван Јовковић из Сопота, Ђуринци, ул. Слободана Пенезића Крцуна бр. 52, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 143.136,00 динара за набавку 20 кошница, 28 кг сатних 

основа и једне СМС ваге; 

 

49. Далибор Љубић из Гроцке, Лештане, ул. Првомајска бр.26, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 137.600,00 динара за набавку 20 кошница и 40 кг сатних основа; 

 

50. Марко Јовић из Земуна, ул. Карађорђева бр. 10/13/131, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 83.040,00 динара за набавку 6 кошница и центрифуге; 

 

51. Бранко Цмиљановић са Чукарице, ул. Бете Вукановић бр. 6/21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 130.080,00 динара за набавку 15 кошница, 20 кг сатних основа и 

центрифуге; 

 

52. Зорица Радојевић из Обреновца, ул. Мајданска бр. 19, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 147.744,00 динара за набавку 20 кошница 26 кг сатних основа; 

 

53. Слободан Симић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 144 В, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 114.734,40 динара за набавку 6 кошница, 15 кг сатних основа, једне 

СМС ваге и сушаре за полен; 
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54. Небојша Дармановић из Гроцке, Лештане, ул. Душана Петровића-Шанета бр. 10 Ц,

 80% прихватљивих трошкова у износу од 88.059,99 динара за набавку 5 кошница, 15 кг 

сатних основа и центрифуге; 

 

55. Владимир Мелезовић из Гроцке, ул. Грочанска бр. 32, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 107.016,00 динара за набавку 10 кошница, једне СМС ваге и пресе за сатне основе; 

 

56. Дејан Аћимовић из Лазаревца, Крушевица, ул. 1300 каплара бр. 678, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 90.080,00 динара за набавку 20 кошница; 

 

57. Синиша Јанковић из Лазаревца, Соколово, Нема улице бр. ББ, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница; 

 

58. Жељко Недељковић из Сурчина, Бечмен, ул. Главна бр. 15, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 59.680,00 динара за набавку 10 кошница; 

 

59. Јасмина Бирман из Сопота, Ђуринци, ул. Карађорђева бр. 146, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 104.217,60 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за 

шећер; 

 

60. Мила Станковић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Животе Степановића бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 23.920,00 динара за набавку 5 кошница; 

 

61. Љиљана Ивковић из Сопота, ул. Степе Степановића бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 143.680,00 динара за набавку 20 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

62. Драган Поповић из Раковице, Ресник, ул. 13. октобар бр. 6А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 144.160,00 динара за набавку 20 кошница и 35 кг сатних основа. 

 

63. Иван Петровић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 19, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 145.472,00 динара за набавку 20 кошница и једне СМС ваге. 

 

64. Александар Ранковић из Земуна, ул. Бихаћка бр. 18/4/16, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 128.904,00 динара за набавку 30,7 кг сатних основа, једне СМС ваге и отклапача 

саћа. 

 

65. Велибор Еремија из Сурчина, Јаково, Јаковачке десетине бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 62.400,00 динара за набавку мешалице за израду погача. 
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66. Слободан Арсенић са Палилуле, ул. Сланачки пут бр. 129, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 141.120,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

67. Иван Илић из Лазаревца, Ул. Узун Миркова бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 50.112,00 динара за набавку две СМС ваге. 

 

68. Милорад Јовановић са Вождовца, ул. Скендера Куленовића бр. 1/22, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.928,00 динара за набавку 7 кошница, отклапача саћа и центрифуге. 

 

69. Слободан Керезовић са Вождовца, ул. Максима Горког бр. 112, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.600,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

70. Горан Лазаревић из Барајева, Лисовић, ул. Ратка Јевтића бр. 50, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

71. Живадин Кузмановић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. ББ, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.648,00 динара за набавку 10 кошница, сушаре за полен и 

топионика. 

 

72. Жељко Ђорђевић из Гроцке, ул. Живана Јовановића бр. 4, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 115.200,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

73. Љубомир Стојановић са Чукарице, Ане Ахматове бр. 3/2/9, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 103.084,80 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за шећер. 

 

74. Александар Јовановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Вучка Милићевића бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних 

основа. 

 

75. Горан Новаковић из Раковице, ул. Миљаковачке стазе бр. 63 Г, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.756,60 динара за набавку 8 кошница, 50 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

76. Драган Михаиловић са Вождовца, Зуце, Ул. Нова 12 бр. 17, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 140.400,00 динара за набавку 15 кошница и центрифуге. 

 

77. Драган Кнежевић из Сурчина, Јаково, ул. Балканска бр. 75, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 143.040,00 динара за набавку 20 кошница и центрифуге. 
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78. Срђан Сталетовић са Чукарице, ул. Илије Стојадиновића бр. 20/11, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 88.848,00 динара за набавку 11 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

79. Предраг Илић са Палилуле, Борча, ул. Ратних војних инвалида бр. 26, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 144.976,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС ваге. 

 

80. Зоран Степановић из Лазаревца, Врбовно, ул. Магистрална бр. 170, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 65.000,00 динара за набавку топионика. 

 

81. Слободан Синђелић из Раковице, ул. Сердара Јанка Вукотића бр. 16/4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 114.592,32 динара за набавку 6 кошница, центрифуге и топионика. 

 

82. Дане Перишић из Земуна, ул. Његошева бр. 26, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

147.264,00 динара за набавку једне СМС ваге, центрифуге и отклапача саћа. 

 

83. Душанка Радовић са Вождовца, Рипањ, ул. Авалска бр. 172 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 101.568,00 динара за набавку 1 кошнице, 30 кг сатних основа и две 

СМС ваге. 

 

84. Србијанка Марковић из Младеновца, ул. Доситејева бр. 13, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 134.634,40 динара за набавку 60 кг сатних основа и отклапача саћа. 

 

85. Светлана Новаковић из Младеновца, ул. Војводе Мишића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 56.000,00 динара за набавку 50 кг сатних основа. 

 

86. Невена Димитријевић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. Раваничка бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 100.064,00 динара за набавку отклапача саћа и 

топионика. 

 

87. Иван Настасијевић са Палилуле, ул. Сланачки пут бр. 97 Г, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 145.536,00 динара за набавку 20 кошница и 24 кг сатних основа. 

 

88. Драгомир Предојевић из Раковице, ул. Вукасовићева бр. 71 В/1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.512,00 динара за набавку 17 кошница, 35 кг сатних основа, 

топионика и центрифуге. 

 

89. Милорад Радујко са Савског венца, ул. Вишеградска бр. 29, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 79.344,00 динара за набавку 10 кошница и центрифуге. 
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90. Славчо Атанасов са Палилуле, Падинска Скела, ул. Врбовски бр. 38/4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.312,00 динара за набавку 17 кошница и две СМС ваге. 

 

91. Миле Бранковић са Палилуле, Борча, ул. Ломничка бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 140.656,00 динара за набавку 50 кг сатних основа, СМС ваге и центрифуге. 

 

92. Зоран Миленковић из Младеновца, Амерић, ул. Грабовачка бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.200,00 динара за набавку 10 кошница, 20 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

93. Добросав Ђорић из Гроцке, Врчин, ул. Београдска бр. 86, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 50.032,00 динара за набавку центрифуге. 

 

94. Љубиша Максимовић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 224 А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 87.936,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

95. Ђуро Маринковић из Раковице, ул. Миљаковачке стазе 63/А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 146.640,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

96. Мирко Маринковић из Раковице, ул. Едварда Грига бр. 24, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 141.559,99 динара за набавку 10 кошница, 30 кг сатних основа, једне СМС ваге 

и центрифуге. 

 

97. Живан Стевановић из Младеновца, ул. Змај Јовина бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 62.304,00 динара за набавку центрифуге. 

 

98. Мирослав Антонијевић из Младеновца, Ковачевац, ул. Војислава Дамњановића бр. 84, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од Душа динара за набавку 12 кошница и 50 кг сатних 

основа. 

 

99. Радомир Стевановић из Сопота, Мала Иванча, ул. Милорада Марковића-Миће бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 10 кошница, сушаре за  

полен и топионика. 

 

100. Петар Стевановић из Младеновца, ул. Краља Петра Првог бр. 176/4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 114.400,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

101. Властимир Дабовић из Обреновца ул. Краља Милутина бр. 013/5/20, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 48.000,00 динара за набавку 10 кошница. 
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102. Мирослав Јовановић са Врачара, ул. од Семберије бр. 10 А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 74.900,00 динара за набавку 10 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

103. Владимир Шешлија из Раковице, ул. Кнеза Вишеслава бр. 34 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.600,00 динара за набавку 20 кошница и једне СМС ваге. 

 

104. Драган Радивојевић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 47, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.280,00 динара за набавку 20 кошница и 40 кг сатних основа. 

 

105. Ранка Станков из Лазаревца, ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 38, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.533,33 динара за набавку 5 кг сатних основа, једне СМС ваге, 

центрифуге и топионика. 

 

106. Слађана Марковић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница и 55 кг сатних основа. 

 

107. Милена Јовичић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 47, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 56.640,00 динара за набавку центрифуге. 

 

108. Мирољуб Милинковић из Младеновца, Кораћица, ул. Јовиска бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.865,60 динара за набавку ручне пресе, мешалице за израду погача 

и отклапача саћа. 

 

109. Миодраг Живковић са Чукарице, ул. Поручника Спасића и Машаре бр. 039, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 55.296,00 динара за набавку 48 кг сатних основа. 

 

110. Лука Ивановић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице бр. 347 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 117.600,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

111. Александар Ристивојевић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Партизанска бр. 51, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 148.864,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС 

ваге. 

 

112. Стефан Антуновић из Земуна, ул. Косте Бранковића бр. 10, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 76.400,00 динара за набавку мешалице за израду погача и топионика. 

 

113. Владимир Жујовић из Лазаревца, ул. Милоја Живановића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.080,00 динара за набавку 15 кошница, 30 кг сатних основа и 

топионика. 
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114. Ивана Маринковић Окетић из Сопота, ул. Милосава Влајића бр. 6/1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

115. Бранко Матић из Лазаревца, ул. Саве Сирогојна бр. 2, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 144.000,00 динара за набавку 20 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

116. Јасмина Јовановић из Барајева, ул. Средњокрајска бр. 62, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

117. Снежана Ранковић из Лазаревца, Вреоци, ул. Димитрија Дише Ђурђевића бр. 131, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 144.697,06 динара за набавку 58 кг сатних основа и 

отклапача саћа. 

 

118. Драгана Гавриловић из Земуна, Батајница, ул. Краља Уроша Првог бр. 4/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС 

ваге. 

 

119. Бојана Исаиловић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 15Б, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 103.600,00 динара за набавку 53,5 кг сатних основа и сушаре за полен. 

 

120. Вук Богићевић из Обреноваца, Дражевац, ул. Конатице бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.120,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

121. Никола Арсенијевић из Лазаревца, ул. Бранка Радичевића бр.  60, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.257,60 динара за набавку 10 кошница, центрифуге и отклапача 

саћа. 

 

122. Владимир Милошевић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Др Воје Даниловића бр. 81,

 80% прихватљивих трошкова у износу од 148.800,00 динара за набавку 20 кошница и 35 кг 

сатних основа. 

 

123. Бојан Илић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 036, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 144.000,00 динара за набавку 20 кошница и сушаре за  полен. 

 

124. Драгана Илић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 36/43, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и мешалице за  израду погача. 

 

125. Јана Лучић из Раковице, ул. Станка Пауновића - Вељка бр. 66, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.720,00 динара за набавку 18 кошница и 50 кг сатних основа. 
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126. Милица Настасијевић са Палилуле, ул. Сланачки пут бр. 97 Г, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.536,00 динара за набавку 20 кошница и 24 кг сатних основа. 

 

127. Марија Чолаковић из Обреновца, ул. Патријарха Павла бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.133,33 динара за набавку 56 кг сатних основа и мешалице за  

израду погача. 

 

128. Кристина Вукмановић са Врачара, ул. Марулићева бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 146.000,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

129. Јелена Марковић из Обреновца, ул. Цара Лазара 6 Ц, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 146.640,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

130. Ана Зејак са Чукарице, Баново брдо, ул. Љешка бр. 2/1/7, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 140.480,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

131. Дејан Гајић из Лазаревца, Барошевац, ул. Нема улице бр. ББ, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 99.680,00 динара за набавку 30 кг сатних основа и топионика. 

 

132. Марко Зељуг из Сурчина, ул. Сурчинска бр. 48, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

145.180,70 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС ваге, мешалице  за  израду погача и 

топионика. 

 

133. Павле Чабаркапа из Барајева, Баћевац, ул. Милице Николић бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 131.264,00 динара за набавку две СМС ваге, сушаре за  полен и 

топионика. 

 

134. Милош Миловановић из Младеновца, ул. Првог маја бр. 14, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 145.536,00 динара за набавку 20 кошница и 24 кг сатних основа. 

 

135. Предраг Иванковић из Барајева, ул. Светосавска бр. 59, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница, 30 кг сатних основа и сушаре за  полен. 

 

136. Ненад Тошић из Лазаревца, ул. Обрада Радивојевића бр. 7/1/5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 139.792,00 динара за набавку 11 кошница, СМС ваге и топионика. 

 

137. Милутин Јеротијевић из Старог града, ул. Високог Стевана бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 
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138. Мирослав Ђорђевић са Вождовца, Рипањ, ул. Палански пут бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС ваге. 

 

139. Младен Петровић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 65, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.120,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

140. Ненад Илић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице бр. 359, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.680,00 динара за набавку 20 кошница и 58 кг сатних основа. 

 

141. Милош Ђуровић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 123.200,00 динара за набавку 10 кошница и центрифуге. 

 

142. Марко Гајић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 118.752,00 динара за набавку 10 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

143. Милан Леонтијевић из Обреновца, ул. Цара Душана бр. 11, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 133.664,00 динара за набавку 8 кошница, 60 кг сатних основа и центрифуге. 

 

144. Свето Мумовић из Лазаревца, ул. Марка Орешковића бр. 020, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.562,66 динара за набавку 14 кошница, 10 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

145. Иван Московљевић из Раковице, ул. Боже Бауцала бр. 44/2, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 88.160,00 динара за набавку 53 кг сатних основа и топионика. 

 

146. Ненад Цвејић из Лазаревца, ул. Косте Абрашевића бр. 008, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

147. Драган Живојиновић са Вождовца, Рипањ, ул. Железничка бр. 231, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 145.536,00 динара за набавку 20 кошница и 24 кг сатних основа. 

 

148. Љиљана Пајић са Вождовца, ул. Генерала Штефаника бр. 53/III/17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.872,00 динара за набавку 20 кошница и 36 кг сатних основа. 

 

149. Милан Весић са Чукарице, Умка, ул. Ђуре Даничића бр. 33 Ц, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.147,20 динара за набавку две СМС ваге и центрифуге. 

 

150. Синиша Радојчић из Гроцке, Лештане, ул. Доце Марковића бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 110.832,00 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС ваге и 

топионика. 
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151. Славица Пешут са Вождовца, Рипањ, ул. Липовачки пут 2. део бр. 18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 128.672,00 динара за набавку 20 кошница и СМС ваге. 

 

152. Светлана Јовановић из Барајева, Бождаревац, ул. Београдског батаљона бр. 19 А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

153. Марко Павловић са Вождовца, ул. Каплара Момчила Гаврића бр. 8/25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 128.081,60 динара за набавку 15 кошница, 30 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

154. Вук Тодоровић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 31, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница.  

 

155. Богдан Јанковић из Лазаревца, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 240, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 122.432,00 динара за набавку 20 кошница и једне СМС 

ваге. 

 

156. Никола Павловић са Чукарице, Умка, ул. Душана Дамјановића бр. 42, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку 60 кг сатних основа. 

 

157. Немања Јеремић из Сопота, ул. Љубисава Јеремића бр. 11 А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 110.438,40 динара за набавку 60 кг сатних основа, једне СМС ваге и топионика. 

 

158. Растко Вуканић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 157, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 127.360,00 динара за набавку 11 кошница и центрифуге. 

 

159. Бранислав Бранковић из Сурчина, Петровчић, ул. Дечанска бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 121.699,20 динара за набавку 29 кг сатних основа, две СМС ваге и 

отклапача саћа. 

 

160. Стефан Крнета из Барајева, ул. Живка Стевановића-Жикице бр. 20, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 84.000,00 динара за набавку 14 кошница. 

 

161. Никола Николић са Чукарице, Рушањ, ул. 13. септембра бр. 63, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 129.280,00 динара за набавку 10 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

162. Страхиња Борисављевић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 34/4/28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 144.000,00 динара за набавку 20 кошница и 30 кг сатних 

основа. 
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163. Урош Алексић из Барајева, ул. Прокића крај бр. 50, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 150.000,00 динара за набавку 15 кошница и 55 кг сатних основа. 

 

164. Никола Иванковић из Лазаревца, Петка, ул. Милована Петровића бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 113.600,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и 

топионика. 

 

165. Драган Чучковић из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

166. Момчило Милић са Чукарице, Умка, ул. Милије Станојловића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 135.200,00 динара за набавку 15 кошница и 40 кг сатних основа. 

 

167. Дејан Мирић из Младеновца, ул. Мали пролаз бр. 7, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 149.344,00 динара за набавку 19 кошница, 27 кг сатних основа и једне СМС ваге. 

 

168. Младен Младеновић из Младеновца, Влашка, ул. Михаила Пупина бр. 35, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 95.760,00 динара за набавку 18 кошница. 

 

169. Марко Ивановић из Раковице, Ресник, ул. Подавалска бр. 28, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 150.000,00 динара за набавку 16 кошница и центрифуге. 

 

170. Иван Стојаковић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 146.880,00 динара за набавку 17 кошница и две СМС 

ваге.  

 

171. Никола Павлић из Лазаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 9, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 137.555,99 динара за набавку 4 кошнице, 45 кг сатних основа и центрифуге. 

 

172. Слободан Живојиновић из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића бр. 58В/2/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 144.000,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних 

основа. 

 

173. Ранко Јеверица из Обреновца, Звечка, ул. Драга Вуковића - Корчагина бр. 205, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница и једне СМС 

ваге. 

 

174. Стефан Стевановић са Новог Београда, ул. Гандијева бр. 222 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и пресе за  сатне основе. 
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175. Слободан Долашевић из Земуна, ул. Зире Адамовића бр. 6 Е, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 145.968,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

176. Милош Петровић из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 1 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 104.217,60 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за  

шећер. 

 

177. Стефан Лазић из Обреновца, ул. Книнска бр. 32 Б/36, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 146.640,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

178. Бранислав Вилотић из Обреновца, ул. Краља Петра Првог бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.848,00 динара за набавку 10 кошница, 30 кг сатних основа и 

топионика. 

 

179. Марко Грчић са Чукарице, ул. Петра Лековића бр. 6/2/17, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 126.438,40 динара за набавку једне СМС ваге, центрифуге и топионика. 

 

180. Слађан Цветковић из Младеновца, Рајковац, ул. Миливоја Блазнавца бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 110.400,00 динара за набавку центрифуге и топионика. 

 

181. Милутин Марјановић са Вождовца, ул. Владимира Томановића бр. 4/63, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 104.217,60 динара за набавку мешалице за израду 

погача и млина за шећер. 

 

182. Никола Обрадовић из Земуна, Угриновци, ул. Гробљанска бр. 100, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 60 кг сатних основа, две СМС ваге и 

центрифуге. 

 

183. Бранко Спасојевић из Гроцке, Лештане, ул. Петра Живковића бр. 30, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 149.680,00 динара за набавку 20 кошница и 58 кг сатних основа. 

 

184. Никола Аврамовић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 26/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 100.000,00 динара за набавку 50 кг сатних основа и 

млина за шећер. 

 

185. Игор Бабић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 48/5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 47.520,00 динара за набавку 6 кошница и 10 кг сатних основа. 

 



     

17  

  

186. Никола Ђорђевић са Палилуле, ул. Лаписа бр. 9, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

88.000,00 динара за набавку топионика и млина за шећер. 

 

187. Милош Николић из Барајева, Бождаревац, ул. Живка Стевановића - Жикице бр. 53, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 147.200,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних 

основа. 

 

188. Никола Симеуновић из Обреновца, ул. Вука Караџића бр. 41, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 124.000,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

189. Јован Лучић  из Гроцке, Болеч, ул. Јумбина бр. 51, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 142.720,00 динара за набавку 18 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

190. Влада Јовановић из Младеновца, ул. Михаила Миловановић бр. 47, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 46.080,00 динара за набавку 40 кг сатних основа. 

 

191. Милош Стиковић са Палилуле, Ковилово, ул. Нема улице бр. 44, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 98.720,00 динара за набавку 46 кг сатних основа и топионика. 

 

192. Владимир Илић из Гроцке, Калуђерица, ул. Ливада бр. 7, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 36.400,00 динара за набавку топионика. 

 

193. Драган Душић из Гроцке, Умчари, ул. Немањина бр. 43, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 148.000,00 динара за набавку 20 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

194. Бојан Спасић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Партизанска бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 83.827,20 динара за набавку једне СМС ваге и мешалице за израду 

погача. 

 

195. Александар Зарић из Лазаревца, Степојевац, ул. Омладинска бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.184,00 динара за набавку 14 кошница, 20 кг сатних основа и 

топионика. 

 

196. Немања Гаврић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 302, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 124.000,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

197. Марко Николић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 46/2, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 135.494,40 динара за набавку 10 кошница, две СМС ваге и топионика. 
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198. Андреја Ивковић из Сопота, ул. Степе Степановића бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 147.616,00 динара за набавку 50 кг сатних основа, центрифуге и отклапача саћа. 

 

199. Александар Јанићијевић из Сопота, Раља, ул. Козарачка бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 62.112,00 динара за набавку 15 кг сатних основа и две СМС ваге. 

 

200. Дарио Булић из Гроцке, ул. Др Александра Костића бр. 10, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 140.832,00 динара за набавку 13 кошница, 50 кг сатних основа и једне СМС ваге. 

 

201. Милан Цветковић из Младеновца, ул. Данице Марковић бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.016,00 динара за набавку 15 кошница и топионика. 

 

202. Илија Радусиновић из Гроцке, Лештане, ул. Крушни пут бр. 10 Е, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 140.000,00 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за 

шећер. 

 

203. Марко Станић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 18/2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 106.546,66 динара за набавку 46 кг сатних основа и топионика. 

 

204. Саша Пејовић са Новог Београда, ул. Милутина Миланковића бр 152/2/6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 119.120,00 динара за набавку 53 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

205. Игор Митић из Лазаревца, ул. Кнеза Станоја бр. 37/10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

206. Горан Калајџић из Земуна, ул. Елија Финција бр. 5, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 119.126,40 динара за набавку 7 кошница, топионика и млина за шећер. 

 

207. Предраг Трајковић са Новог Београда, ул. Душана Вукасовића бр. 40/1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 64.480,00 динара за набавку 5 кошница, 20 кг сатних 

основа, центрифуге и топионика. 

 

208. Далибор Пауновић са Палилуле, ул. Стевана Дукића бр. 22/23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 48.000,00 динара за набавку топионика. 

 

209. Никола Петковић из Барајева, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 79, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 120.800,00 динара за набавку 10 кошница, 30 кг сатних основа и 

топионика. 
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210. Синиша Ђурић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 67, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница, 40 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

211. Саво Чабаркапа из Барајева, Баћевац, ул. Милице Николић бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 137.913,60 динара за набавку отклапача саћа и млина за шећер. 

 

212. Ненад Јанковић из Сопота, Раља, ул. 7. јула бр. 154, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница.  

 

213. Драгомир Сремчевић из Сурчина, Бечмен, ул. Главна бр. 6, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 36.659,20 динара за набавку 20 кг сатних основа и центрифуге. 

 

214. Бранимир Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 77, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

215. Милош Тасић из Младеновца, ул. Космајска бр. 56/6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 73.272,00 динара за набавку 8 кошница и топионика. 

 

216. Предраг Спасић из Раковице, ул. Франа Левстика бр. 9/6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 123.056,00 динара за набавку СМС ваге, ручне пресе и топионика. 

 

217. Ненад Михаиловић из Барајева, ул. Живка Стевановића - Жикице бр. 42, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 147.184,00 динара за набавку 13 кошница и 60 кг сатних 

основа. 

 

218. Мирослав Ивковић из Раковице, ул. Трепчанска бр. 8, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и топионика. 

 

219. Срђан Вуков из Младеновца, ул. Козарачка бр. 32 А, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 57.600,00 динара за набавку 50 кг сатних основа. 

 

220. Данијела Маринковић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

221. Сања Игњатовић из Старог града, ул. Шафарикова бр. 9 пр/3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 40 кг сатних основа. 

 

222. Милорад Кекић из Обреновца, ул. Немањина бр. 101, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 115.200,00 динара за набавку 20 кошница. 
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223. Предраг Иваниш из Обреновца, Барич, ул. Буде Давидовића бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

224. Игор Јовановић из Младеновца, Рабровац, ул. Српских владара бр. 25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.684,53 динара за набавку 10 кошница, 56 кг сатних основа и 

топионика. 

 

225. Жељко Станковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр.58/Ж, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.840,00 динара за набавку 20 кошница и 46 кг сатних основа. 

 

226. Славко Трајков из Раковице, ул. Видиковачки венац бр.35/3, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 148.800,00 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за шећер. 

 

227. Данијела Радовановић са Вождовца, ул. Браће Јерковића бр. 149/26, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 81.280,00 динара за набавку 4 кошнице и центрифуге. 

 

228. Милан Александре Стојановић из Лазаревца, ул. Вука Караџића бр. 142, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 5 кг сатних 

основа и СМС ваге. 

 

229. Снежана Делић из Лазаревца, ул. Милована Лазаревића бр. 146, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 48.000,00 динара за набавку 50 кг сатних основа. 

 

230. Аца Урошевић из Лазаревца, ул. Орашачка бр. 33, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

231. Зоран Трифуновић из Сопота, ул. Војводе Путника бр. 50 Б, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 143.680,00 динара за набавку 20 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

232. Горан Пешић из Младеновца, Границе, ул. Николе Пашића бр. 71, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 116.480,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

233. Момир Вујановић из Сопота ул. Краља Петра Првог бр. 7, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 147.616,00 динара за набавку 50 кг сатних основа, центрифуге и отклапача саћа. 

 

234. Биљана Ђурђевић из Раковице, ул. Моме Станојловића бр. 18/9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 64.400,00 динара за набавку 10 кг сатних основа и топионика. 
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235. Јасна Мирчета са Вождовца, Бели Поток, ул. Булевар Патријарха Германа бр. 41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 140.361,60 динара за набавку 10 кошница, 25 кг сатних 

основа и центрифуг е. 

236. Драган Љубић из Гроцке, Лештане, ул. Првомајска бр. 26, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 138.656,00 динара за набавку 15 кошница, 40 кг сатних основа и СМС ваге. 

 

237. Милосав Илић са Звездаре, ул. Боривоја Стевановића бр. 18, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 42.720,00 динара за набавку центрифуге. 

  

238. Синиша Ушљебрка из Лазаревца, Степојевац, ул. Душана Петровића - Шанета бр. 071, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 118.048,00 динара за набавку 12 кошница и 

топионика. 

 

239. Саша Панчић из Обреновца, Звечка, ул. 31 бр. 4, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

106.752,00 динара за набавку две СМС ваге и отклапача саћа. 

 

240. Биљана Опарушић са Новог Београда, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 133/5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 146.000,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних 

основа. 

 

241. Душица Богићевић из Обреновца, Рвати, ул. Бранислава Нушића бр. 024, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 60 кг сатних основа, 

отклапача саћа и млина за  шећер. 

 

242. Драгиша Симовић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских бригада бр. 23 А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 143.600,00 динара за набавку 14 кошница, 25 кг сатних 

основа и СМС ваге. 

 

243. Ненад Бранковић из Сурчина, Петровчић, ул. Дечанска бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.040,00 динара за набавку 20 кошница и 10 кг сатних основа. 

 

244. Звонко Курћубић са Новог Београда, ул. Паула Клеа бр. 9, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 40 кг сатних основа. 

 

245. Миладин Јанковић из Лазаревца, Араповац, ул. Нема улице бр. ББ, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 81.984,00 динара за набавку 10 кошница и топионика. 

 

246. Јадранка Мојсоски са Палилуле, Падинска Скела, ул. Српског Хусарског пука бр. 45/15, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 119.040,00 динара за набавку 20 кошница. 
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247. Биљана Стаменковић са Звездаре, ул. Мајке Ангелине бр. 9В/9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.776,00 динара за набавку 11 кошница, 60 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

248. Зоран Михајловић из Гроцке, Калуђерица, ул. Теслина бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 135.680,00 динара за набавку 10 кошница, 20 кг сатних основа и 

топионика. 

 

249. Драган Симић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 37, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 143.000,00 динара за набавку 10 кошница, 60 кг сатних основа и СМС ваге. 

 

У случају да неко од 249 корисника средстава којима су 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. 

32-4/21 од 12.05.2021. године. 

 

250. Горан Ракић  из Раковице, ул. Станка Пауновића-Вељка бр. 80, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 146.640,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

251. Ненад Савић са Вождовца, Рипањ, ул. Авалска бр. 64 А, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 143.040,00 динара за набавку 20 кошница и центрифуге. 

 

252. Жарко Теодоровић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Браће Рибар бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 75.566,66 динара за набавку 43 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

253. Жарко Видаковић са Вождовца, Пиносава, ул. Нова 14 бр. 39, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 115.200,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

254. Слободан Чумић са Новог Београда,  ул. Недељка Гвозденовић бр. 42/13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од  147.776,00 динара за набавку 11 кошница, 60 кг сатних 

основа и СМС ваге. 

 

255. Драгица Јовановић из Сопота, Мала Иванча, ул. Борачка бр. 19, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 80.582,40 динара за набавку 60 кг сатних основа и топионика. 

 

256. Радмила Раичевић из Сурчина, ул. Мике Антића бр. 30 Б, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 114.560,00 динара за набавку 16 кошница и 20 кг сатних основа. 
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257. Драган Катанчевић из Гроцке, ул. Лупоглавски пут бр. 43, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 148.320,00 динара за набавку 20 кошница и 35 кг сатних основа. 

 

258. Драган Стефановић из Гроцке, ул. Хајдук Станка бр. 60 Б, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 149.600,00 динара за набавку 20 кошница, 10 кг сатних основа и топионика. 

 

259. Марина Бајић из Старог града, ул. Солунска бр. 18/2/20, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 143.200,00 динара за набавку 20 кошница и топионика. 

 

260. Десимирка Ратковић из Младеновца, ул. Радивоја Кораћа бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 108.576,00 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС ваге и 

центрифуге. 

 

261. Весна Ивковић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема Улица бр. 95 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 15 кошница и 56 кг сатних основа. 

 

262. Милорад Василић из Младеновца, ул. Десимира Благојевића бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.840,00 динара за набавку 17 кошница и СМС ваге. 

 

263. Милован Пантић из Младеновца, ул. Краља Александра Обреновића бр. 123, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 129.600,00 динара за набавку 17 кошница и сушаре за 

полен. 

 

264. Бранко Недељковић из Сурчина, Бечмен, ул. Вука Караџића бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.880,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

265. Горан Којовић са Палилуле, Борча, ул. Антиохијска бр. 14, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 150.000,00 динара за набавку 14 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

266. Милош Љубинковић из Младеновца, ул. Црквена бр. 70/1/14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.120,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

267. Саша Марић  из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 153, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 113.846,40 динара за набавку мешалице за израду погача и центрифуге. 

 

268. Ненад Милојевић из Младеновца, ул. Радничка бр. 19/5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 149.760,00 динара за набавку 60 кг сатних основа, СМС ваге и топионика. 

 

269. Миле Платанић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. 126, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 
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270. Александар Новаковић из Обреновца, ул. Вука Караџића бр. 28, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

271. Михајло Белошевић из Лазаревца, ул. Душана Петровића  Шанета бр. 22/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 57.600,00 динара за набавку 60 кг сатних основа. 

 

272. Драган Миленковић са Вождовца, ул. Беранска ул. 51 А/1/7, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 70.912,00 динара за набавку 30 кг сатних основа и топионика. 

 

273. Иван Милосављевић из Лазаревца, ул. Бојана Ступице бр. 7, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница, 25 кг сатних основа. 

 

274. Владимир Павловић из Лазаревца, Степојевац, ул. Старих бораца бр. 121, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних 

основа. 

 

275. Предраг Јовановић из Гроцке, Винча, ул. Великоселска бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 129.273,60 динара за набавку СМС ваге, мешалице за израду погача и 

млина за шећер. 

 

276. Милан Стевановић из Лазаревца, Врбовно, ул. Магистрална бр. 200, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.832,64 динара за набавку 6 кошница, 55 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

277. Дејан Илић из Старог града, ул. Вука Караџића бр. 85/3, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 150.000,00 динара за набавку 14 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

278. Александар Здравковић из Лазаревца, ул. Вука Караџића бр. 068 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 25.400,00 динара за набавку СМС ваге. 

 

279. Далибор Мандић са Звездаре, ул. Миријевски венац бр. 10/33, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку 60 кг сатних основа. 

 

280. Ненад Симић из Обреновца, ул. Ђачког батаљона бр. 5/1/4, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 81.600,00 динара за набавку 10 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

281. Божидар Ћирковић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 110, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.360,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 
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282. Иван Антић из Лазаревца, Ул. Светозара Марковића бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 148.800,00 динара за набавку 20 кошница и 55 кг сатних основа. 

 

283. Владан Миловановић са Палилуле, Крњача, ул. Сутјеска 1 бр. 70, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 30 кг сатних основа. 

 

284. Дејан Славковић из Сурчина, Бечмен, ул. Саве Ковачевића бр. 68, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 97.497,60 динара за набавку 30 кг сатних основа, центрифуге и 

топионика. 

 

285. Александар Великић из Сопота, ул. 29. новембра бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 68.160,00 динара за набавку 30 кг сатних основа и центрифуге. 

 

286. Игор Вукмировић из Барајева, Баћевац, ул. Шесте личке дивизије бр. 102, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 113.616,00 динара за набавку 40 кг сатних основа, СМС 

ваге и центрифуге. 

 

287. Предраг Баковић са Палилуле, ул. Бољетинска бр. 64, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 68.080,00 динара за набавку 5 кошница, 30 кг сатних основа, центрифуге и 

топионика. 

  

288. Дејан Јовановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 283 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.960,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и центрифуге. 

 

289. Иван Стајић из Раковице, ул. Вељка Рамадановића бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 148.848,00 динара за набавку 20 кошница и 27 кг сатних основа. 

 

290. Ненад Костадиновић са Чукарице, ул. Николе Вучете бр. 5/13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 117.312,00 динара за набавку 10 кошница, 20 кг сатних основа и две 

СМС ваге. 

 

291. Милан Рмуш из Сопота, ул. Капетана Драгића бр. 1 В, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 116.000,00 динара за набавку 10 кошница, 30 кг сатних основа и центрифуге. 

 

292. Дејан Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 111, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

293. Љубисав Степановић из Лазаревца, Медошевац, ул. Нема улице бр. ББ, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 144.000,00 динара за набавку 15 кошница, 60 кг сатних 

основа и отклапача саћа. 
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294. Саша Павлица из Барајева, Лисовић, ул. Космајско-посавског одреда бр. 47, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.320,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

295. Предраг Живановић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 64, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 95.168,00 динара за набавку СМС ваге и отклапача саћа. 

 

296. Вук Никитовић са Чукарица, ул. Краљице Катарине бр.108, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 142.000,00 динара за набавку 50 кг сатних основа, СМС ваге и топионика. 

 

297. Игор Лимановић са Вождовца, Јајинци, ул. Атика бр. 7, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 88.000,00 динара за набавку мешалице за израду погача. 

 

298. Саша Димитријевић са Савског венца, ул. Дурмиторска бр. 12/18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку две СМС ваге, мешалице за израду погача 

и млина за шећер. 

 

299. Мирослав Филиповић из Лазаревца, Петка, ул. Нема улице бр.ББ, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 117.864,00 динара за набавку две СМС ваге и топионика. 

 

300. Владимир Вучинић са Вождовца, ул. Браће Јерковић бр. 235, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 139.376,00 динара за набавку 20 кг сатних основа, мешалице за израду погача и 

отклапача саћа. 

 

301. Веско Милованчевић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр.45, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 105.350,40 динара за набавку центрифуге и топионика. 

 

302. Радован Петровић из Лазаревца,  Рудовци, ул. Рударска бр.18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.904,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и центрифуге. 

 

303. Срђан Младеновић са Вождовца, ул. Светозара Радојичића бр. 30, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 107.200,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

 

304. Драган Јордановић из Раковице, ул. Борска бр. 32/5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и две СМС ваге. 

 

305. Саша Петронијевић са Вождовца, ул. Булевар ослобођења бр. 164,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.360,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 
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306. Радослав Срећковић из Сопота, ул. Рада Јовановића бр. 27 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.760,00 динара за набавку 15 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

307. Веселин Петровић из Младеновца, ул. Црквена бр. 76, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 53.856,00 динара за набавку 25 кг сатних основа и СМС ваге. 

 

308. Лазар Цвијовић из Сопота, Раља, Милосава Влајића бр. 8, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 104.217,60 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за шећер. 

 

309. Саша Ђурђевић из Лазаревца, ул. Орашачка бр. 14, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 94.560,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

310. Дејан Грујић са Палилуле, Борча, ул. Хоповска бр.83/пр/1А, 80%прихватљивих трошкова 

у износу од 105.232,00 динара за набавку 53 кг сатних основа и две СМС ваге. 

 

311. Живорад Шапић из Сопота, ул. Доситејева бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 119.760,00 динара за набавку 15 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

312. Владан Новаковић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Нема улице бр. ББ, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

  

313. Ђура Пуача из Старог града, ул. Зелени венац  бр.10,  80% прихватљивих трошкова у 

износу од 118.000,00 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС ваге и топионика. 

 

314. Бошко Гњидић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 75, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.848,00 динара за набавку 20 кошница и 27 кг сатних основа. 

 

315. Дејан Божић из Лазаревца, Барошевац, ул. Ивањданска бр. 6, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 78.880,00 динара за набавку 10 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

316. Градимир Аврамовић са Палилуле, ул. Маријане Грегоран бр. 15/4,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку две СМС ваге, центрифуге и топионика. 

  

317. Дејан Гаљак са Чукарице, ул. Изворска бр. 37/2/10, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 124.000,00 динара за набавку 6 кошница, 60 кг сатних основа и топионика. 

 

318. Владан Радовановић из Лазаревца, ул. Милоја Живановића бр.  20, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 113.168,00 динара за набавку 5 кошница, 40 кг сатних основа и 

топионика. 
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319. Милан Пивић из Обреновца, ул. Фрушкогорска бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 66.080,00 динара за набавку мешалице за израду погача. 

  

320. Воислав Петровић из Сопота, Раља, ул. Космајског одреда бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 97.449,60 динара за набавку 50 кг сатних основа, СМС ваге и 

центрифуге. 

 

321. Слађан Данчетовић из Младеновца, ул. Владимира Ћоровића бр. 18/5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 144.880,00 динара за набавку 25 кг сатних основа, отклапача саћа и 

центрифуге. 

 

322. Раде Павловић из Лазаревца, Врбовно, ул. Нема улице бр. 113, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.160,00 динара за набавку 56 кг сатних основа и отклапача саћа. 

 

323. Боривоје Блечић из Раковице, ул. Миладина Петровића бр. 23/4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 93.312,00 динара за набавку 6 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

324. Горан Великић из Сопота, ул. Кнеза Вићентија Петровића бр.3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и отклапача саћа. 

 

325. Милан Матовић из Земуна, ул. Првомајска бр. 56, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 105.350,40 динара за набавку мешалице за израду погача, отклапач саћа. 

 

326. Слађан Симоновић са Савског венца, ул. Косте Главинића бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 124.432,00 динара за набавку СМС ваге, ручне пресе и топионика. 

 

327. Бранко Новокмет из Младеновца, Краља Александра Обреновића бр. 46, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС 

ваге, мешалице за израду погача и млина за шећер. 

 

328. Милош Радовановић из Лазаревца, Жупањац, ул. Драгољуба Лукића бр. 47, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

329. Драган Бабић из Сопота, Мала Иванча, ул. Солунска бр. 10, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 87.945,60 динара за набавку 60 кг сатних основа и центрифуге. 

 

330. Радивоје Андрејић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Насеље Термоелектране бр. 29/4, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 139.000,00 динара за набавку 20 кошница и СМС 

ваге. 
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331. Велимир Деспотовић из Младеновац, Велика Иванча, ул. Пијац бр. 34, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 62.304,00 динара за набавку центрифуге. 

 

332. Предраг Терзић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 17 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 135.328,00 динара за набавку 10 кошница, 40 кг сатних основа и млина 

за шећер. 

 

333. Славка Настић из Раковице, ул. Тузланска бр.  9/2/4, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 141.376,00 динара за набавку 13 кошница и две СМС ваге. 

 

334. Мирослав Мијић из Гроцке, ул. Петра Драпшина бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 101.600,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и топионика. 

 

335. Предраг Стојановић из Младеновца, ул. Десимира Благојевића бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 44.000,00 динара за набавку топионика. 

 

336. Милорад Радосављевић из Лазаревца,  ул. Краља Петра Првог бр.  57, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку 20 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

337. Драган Симић из Лазаревца, ул. Велики Црљени, Тринаесте пролетерске бр. 35, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и топионика. 

 

338. Жељко Јанковић са Звездаре, ул. Александра Белића бр. 9, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 123.974,40 динара за набавку 6 кошница, 30 кг сатних основа и отклапача саћа. 

 

339. Милка Окетић из Сопота Рогача, ул. Космајска бр. 77, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

340. Драгољуб Делић из Барајева, ул. Светосавска бр. 66 А, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 147.200,00 динара за набавку 20 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

341. Гордана Ивковић из Сопота, ул. 29. новембра бр. 7, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 118.400,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

342. Ацо Димитров са Звездаре, ул. Ђурићева бр. 11, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

92.960,00 динара за набавку 45 кг сатних основа и топионика. 

 

343. Станко Рајић са Чукарице,  ул. Липа бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

148.009,60 динара за набавку 11 кошница, 50 кг сатних основа и центрифуге. 
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344. Зоран Кузмановић из Лазаревца, Степојевац, ул. Душана Петровића-Шанета бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 117.312,00 динара за набавку 14 кошница и две СМС 

ваге. 

 

345. Зоран Госић из Барајева, ул. Госића бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

150.000,00 динара за набавку 7 кошница, центрифуге и топионика. 

 

346. Славољуб Станковић из Младеновца, ул. Кајмакчаланска бр. 20, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 60 кг сатних основа, СМС ваге и 

топионика. 

 

347. Радомир Ранђић са Вождовца, ул. Пут за Марића крај бр. 68, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 115.200,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

348. Милан Миловановић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 5 Б, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

349. Зоран Николић са Чукарице, ул. Крајишких бригада бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 148.176,00 динара за набавку 14 кошница, 15 кг сатних основа и центрифуге. 

 

350. Драган Вуканић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 229/14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 134.120,00 динара за набавку 12 кошница и топионика. 

 

351. Миодраг Мишић из Младеновца, ул. Хајдук Вељка бр. 14, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 150.000,00 динара за набавку 30 кг сатних основа, СМС ваге, млина за шећер и 

мешалице за израду погача. 

 

352. Микан Цветковић са Палилуле, Борча, ул. Марка Орешковића бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 122.400,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и 

топионика. 

 

353. Радета Дробњак из Гроцке, Калуђерица, ул. Алексиначких Рудара бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 73.728,00 динара за набавку 30 кг сатних основа и 

центрифуге. 

 

354. Здравко Симић из Обреновца, ул. Војводе Путника бр. 8, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница. 
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355. Станимир Анђелковић из Гроцке, Лештане, ул. Ратка Павловића бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница и 60 кг сатних основа. 

 

356. Никола Томић са Новог Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 62/52, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 123.408,00 динара за набавку 6 кошница, 30 кг сатних 

основа и топионика. 

 

357. Александар Младеновић са Вождовца, ул. Скендера Куленовића бр. 2/31, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку ручне пресе, отклапача 

саћа и млина за шећер. 

 

358. Владимир Маројевић из Младеновца, ул. Милована Т Јанковића бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 52.000,00 динара за набавку 50 кг сатних основа. 

 

359. Јосип Вуди из Гроцке, Болеч, ул. Маршала Тита 2 прилаз бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку мешалице за израду погача и топионика. 

 

360. Васо Броћиловић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 143.231,82 динара за набавку 20 кошница и 34 кг сатних 

основа. 

 

361. Милан Праштало из Раковице, ул. Патријарха Димитрија бр. 163, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.120,00 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

362. Живојин Милић из Младеновца, ул. Хајдук - Вељка бр. 24, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 98.553,60 динара за набавку мешалице за израду погача и млина за шећер. 

 

363. Душан Трифуновић из Сопота, ул. Војводе Путника бр. 52, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 147.616,00 динара за набавку 50 кг сатних основа, центрифуге и отклапача саћа. 

 

364. Бранислав Шиндић са Савског венца, ул. Хумска бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 78.480,00 динара за набавку 6 кошница и топионика. 

 

365. Микајло Мрдаковић из Старог града, ул. Дубровачка бр. 22, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 142.400,00 динара за набавку 40 кг сатних основа, центрифуге и сушаре за полен. 

 

366. Марко Марковић из Барајева, ул. Ратка Јевтића бр. 011, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 147.200,00 динара за набавку 20 кошница и 60 кг сатних основа. 
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367. Раша Јашовић са Новог Београда, ул. Др Агостина Нета бр. 56/5/51, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.400,00 динара за набавку 16 кошница и 40 кг сатних основа. 

 

368. Милан Ђорђевић из Лазаревца, Стубица, ул. Колубарски Трг бр. 314, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 54.752,00 динара за набавку отклапача саћа. 

 

369. Васо Ђурић из Обреноваца, Кртинска, ул. Трњаци бр. 19, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 74.880,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

370. Павле Анђелковић са Чукарице, Рушањ, ул. Драге Вукићевића други део бр. 5 А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 105.936,00 динара за набавку 40 кг сатних основа, СМС 

ваге и топионика. 

 

371. Првослав Јелић из Раковице, Ресник, ул. 13. Октобра бр. 10, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 60.000,00 динара за набавку 10 кошница. 

 

372. Момчило Милићевић са Вождовца, Рипањ, ул. Пут за Жути брег бр. 49, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 63.600,00 динара за набавку две СМС ваге. 

 

373. Зоран Ивановић са Вождовца, ул. Булевар Патријарха Германа бр. 41, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 111.014,40 динара за набавку сушаре за полен и центрифуге. 

 

374. Радисав Цвејић из Лазаревца, ул. Колубарски Трг бр. 123, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 117.312,00 динара за набавку 14 кошница и две СМС ваге. 

 

375. Мирослав Алексић из Младеновца, ул. Славка Манојловића бр. 71, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 100.915,20 динара за набавку 60 кг сатних основа и топионика. 

 

376. Петар Јаковљевић из Обреновца, Рвати, ул. Краља Милана бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 60 кг сатних основа, СМС ваге и 

мешалице за израду погача. 

 

377. Драган Драгићевић из Лазаревца, Дрен, ул. Змај Јовина бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 22.848,00 динара за набавку СМС ваге. 

 

378. Александар Мијаиловић са Палилуле, Падинска Скела, ул. Ристе Одавића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 76.800,00 динара за набавку отклапача саћа. 
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379. Зоран Костадиновић  из Младеновца, ул. Славка Манојловића бр. 38, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 82.832,00 динара за набавку 50 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

380. Богољуб Тошић из Гроцке, Лештане, ул. Живорада Михаиловића бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 102.764,80 динара за набавку СМС ваге и отклапача 

саћа. 

 

381. Радисав Милосављевић из Лазаревца, ул. Николе Вујачића бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку 20 кошница и 25 кг сатних основа. 

 

382. Драгутин Вучуровић из Барајева, Вранић, Ул. Бошка Поповића бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 122.400,00 динара за набавку 60 кг сатних основа и топионика. 

 

383. Слободан Јанковић из Барајева, Лисовић, Космајско-посавског одреда бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 52.800,00 динара за набавку топионика. 

 

384. Алекса Шкорић из Барајева, Бељина, ул. Карађорђева бр. 11, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 91.200,00 динара за набавку 20 кошница. 

 

385. Неђо Крајновић са Вождовца, ул. Генерала Љубомира Милића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 136.000,00 динара за набавку 10 кошница, 40 кг сатних основа и СМС 

ваге. 

 

386. Јован Хомшек из Земуна, Батајница, ул. Краља Стефана Томаша бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.992,80 динара за набавку 20 кошница и 23,07 кг сатних основа. 

 

387. Витомир Иванковић из Барајева, Манић, ул. Боривоја Марковића бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 150.000,00 динара за набавку 20 кошница, 20 кг сатних 

основа и млина за шећер. 

 

388. Мирослав Савић са Вождовца, Рипањ, ул. Авалска бр. 64 А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 142.373,33 динара за набавку 20 кошница и 20 кг сатних основа. 

 

389. Петар Мраковић са Врачара, ул. Ђорђа Вајферта бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 149.280,00 динара за набавку 9 кошница и мешалица за израду погача. 

 

390. Живојин Шумаковић са Вождовца, Пиносава, ул. II нова бр. 46, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.080,00 динара за набавку 20 кошница, 30 кг сатних основа. 
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391. Станоје Цветков из Гроцке, Калуђерица, ул. Милоша Матијевића-Мрше бр. 07, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 59.200,00 динара за набавку 10 кошница. 

 

392. Гојко Младеновић из Лазаревца, ул. Воке Савић бр. 56, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 78.632,00 динара за набавку 20 кг сатних основа, СМС ваге и ручне пресе. 

 

393. Спиридон Алачов са Новог Београда, ул. Марка Челебоновића бр. 35 А/8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 52.800,00 динара за набавку 5 кошница и 20 кг сатних 

основа. 

 

394. Миодраг Нејков са Палилуле, ул. Љубомира Стојановића бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 137.814,40 динара за набавку 5 кошница, сушаре за полен и топионика. 

  

395. Видо Кнежевић са Чукарице, ул. Момчила Чедића бр. 56 А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 145.968,00 динара за набавку 15 кошница и 50 кг сатних основа. 

 

II Oдбијају се пријаве следећих подносилаца пријава: 

 

1. Ивица Матић са Палилуле, ул. Саве Милошевића бр. 12/3.  

2. Ивана Пешикан са Палилуле, ул. Карловачке Митрополије бр. 11Е.  

3. Игор Илић са Палилуле, ул. Попова бара нова 3 бр. 61Г.  

4. Зоран Вулићевић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 31/1/4.   

5. Нада Маринковић са Палилуле, ул. Рамаданска бр. 51.   

6. Дарко Марков са Врачара, ул. Марулићева бр. 1.   

7. Драган Јанковић из Гроцке, Заклопача, ул. Булевар Револуције бр. 2.   

8. Милован Миловуковић са Звездаре, ул. Мис Ирбијеве бр61/1А.   

9. Милан Стокућа са Чукарице, ул. Горана Петровића бр. 22.   

10. Слободан Богдановић из Барајева, ул. Милисава Богдановића бр. 51.   

11. Бранислав Бошковић са Палилуле, Падинска Скела, ул. Предрага Милојевића бр. 12.   

12. Бранислава Трифуновић из Сопота, ул. Војводе Путника бр. 50Б.   

13. Лазар Ристић из Старог града, ул. Светогорска бр. 10.   

14. Саша Јарановић из Сопота, ул. Доситејева бр. 25.   

15. Ненад Вујић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 9.   

16. Милица Сарић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 15.   

17. Влада Исаиловић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 5Б.   

18. Душана Блам из Старог града, ул. Скадарска бр. 4.   

19. Душко Јовичић из Старог града, ул. Цара Душана бр. 52.   

20. Станимир Радивојевић са Чукарице, Сремчица, ул. Живанићева бр. 11А.   

21. Милорад Павловић из Младеновца, Ковачевац, ул. Црквеначка бр. 11А.   

22. Ана Вулета са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 185/114.   

23. Стефан Јованић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића бр. 47.   

24. Димитрије Максимовић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 49/2.   
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25. Борко Ристић из Палилуле из Палилуле, ул. Падинска Скела бр. 23.   

26. Горана Гавриловић из Земуна, Угриновци, ул. Џојина – Тихомира Трајковића бр. 48.   

27. Владимир Вучинић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 2.   

28. Ненад Милашиновић из Сопота, Поповић, ул. Тихомира Чолића – Баџе бр. 11А.   

29. Никола Смоловић из Раковице, ул. Првобораца бр. 24Ђ/3.   

30. Љубивоје Недељковић са Вождовца, ул. Јове Илића бр.33.   

31. Предраг Бугарски из Обреновца, Кртинска, ул. Пут за Прово бр. 8.   

32. Драге Димовски са Новог Београда, ул. Марка Челебоновића бр. 29/9. 

33. Симонида Марковић са Палилуле, ул. Далматинска бр. 67.  

34. Игор Арсеновић из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр. 6.  

35. Драган Миљковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бр.407. 

36. Данијел Келебуда из Раковице, ул. Снежане Хрепевник бр. 30. 

 

 

III Одлука ће бити објављен на сајту града Београда www.beograd.gov.rs 

 

Образложење 

 

Закључком градоначелника града Београда број 3-1633/21-Г од 04. марта 2021.године, 

Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе подстицајних средстава у 

области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину ( у даљем тексту: Јавни позив) и 

да у средствима јавног информисања објави Јавни позив за достављање пријава за доделу 

подстицајних средстава за набавку до 20 кошница,  сатних основе до 60 кг, до две смс вагe, једне 

ручне пресе за сатне основе, једне сушаре за полен,  једног млина за шећер,  једне мешалице за 

израду погача за прихрану пчелa,  једне центрифуге, једног отклапача саћа и топионика за восак ( у 

даљем тексту: опрема). Финансијским планом за 2021. годину, за ову намену обезбеђена су средства 

у износу од 30.000.000,00 динара. 

 

Дана 15.03.2021. године, Секретаријат за привреду је на званичној 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 02. април 

2021. године, до 15  сати. 

 

Решењем заменика начелника градске Управе града Београда, секретара Секретаријата за привреду 

број VIII-06 бр. 32-4/2021 од 02.04.2021. године, образована је Комисија за утврђивање испуњености 

услова и доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2021. 

годину (у даљем тексту: Комисија). 

 

Комисија је извршила преглед приспелих благовремених пријава и документације достављене уз 

пријаве, утврдила Листу подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних 

средстава прописане Јавним позивом и донела предлог Одлуке о додели подстицајних средстава у 

области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину за 397 подносилаца пријава, у 

укупном износу од 46.935.520,65 динара. У складу са расположивим финансијским средствима, 

подстицајна средства могу бити опредељена за 249 подносилаца пријава у укупном износу од 

29.934.155,40  динара, и то за део трошкова набавке до 20 кошница, сатних основе до 60 кг, до две 

смс вагe, једне ручне пресе за сатне основе, једне сушаре за полен,  једног млина за шећер, једне 

http://www.beograd.gov.rs/
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мешалице за израду погача за прихрану пчелa,  једне центрифуге, једног отклапача саћа и топионика 

за восак. 

 

Дана 21.05.2021. године, достављен је допис Секретаријату за привреду  којим је обавештен да је 

подносилац пријаве Саша Жујовић из Лазаревца, ул. Воке Савића бр. 3, преминуо.  

 

Дана 26.05.2021. године, подносилац пријаве Срђан Сталетовић са Чукарице, ул. Илије 

Стојадиновића бр. 20/11, писаним путем обавестио је Секретаријат за привреду да одустаје од 

набавке центрифуге која је наведена у предрачуну бр. 6/21 од 23.03.2021. године. 

 

Дана 09.06.2021. године ,подносилац пријаве Маја Тинковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. 

Аксентија Миладиновића бр. 2, писаним путем обавестила је Секретаријат за привреду да одустаје 

од доделе подстицајних средстава у области пчеларства, због немогућности реализације истих. 

  

Одлуком је између осталог наведено да уколико неко од 249 корисника средстава којима су 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. Имајући у 

виду наведено подстицајна средства се додељују Зорану Михајловић из Гроцке, Калуђерица, ул. 

Теслина бр. 17, у износу од 135.680,00 динара за набавку 10 кошница, 20 кг сатних основа и 

топионика и Драгану Симићу из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 37, у износу од 143.000,00 динара 

за набавку 10 кошница, 60 кг сатних основа и СМС ваге. 

 

Дана 10.06.2021.године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата 

за привреду донео је Одлуку о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији 

града Београда за 2021. годину, за 249 подносиоца пријаве у укупном износу од 29.951.803,40 

динара. 

 

Након објављивања коначне Одлуке о додели подстицајних средстава, на званичној интернет 

страници града Београда, као и на огласној табли Градске управе града Београда, подносилац 

пријаве је дужан да у року од 45 дана, набави опрему и Секретаријату за привреду достави 

документацију у складу са Јавним позивом, након чега заменик начелника Градске управе града 

Београда секретар Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава 

Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

 

Такође, овом Одлуком одбијене су пријаве 36 подносилаца  пријава и то: 

1. Ивица Матић са Палилуле, ул. Саве Милошевића бр. 12/3, непотпуна документација, није 

достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству; 

2. Ивана Пешикан са Палилуле, ул. Карловачке Митрополије бр. 11Е, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству; 
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3. Игор Илић са Палилуле, ул. Попова бара нова 3 бр. 61Г, непотпуна документација, није 

достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству; 

4. Зоран Вулићевић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 31/1/1/4, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству; 

5. Нада Маринковић са Палилуле, ул. Рамаданска бр. 51, непотпуна документација, није 

достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству; 

6. Дарко Марков са Врачара, ул. Марулићева бр. 1, непотпуна документација, није достављен 

Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству; 

7. Драган Јанковић из Гроцке, Заклопача, ул. Булевар Револуције бр. 2, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству; 

8. Милован Миловуковић са Звездаре, ул. Мис Ирбијеве бр. 61/1А, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству.  Достављена потврда о статусу у Регистар пољопоривредних 

газдинства (потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), 

издатa од Управе за трезор 08.03.2021. године, односно пре објављивања Јавног позива за 

доделу подстицајних средстава у области пчеларста на територији града Београда за 2021. 

годину; 

9. Милан Стокућа са Чукарице, ул. Горана Петровића бр. 22, неисправна документација, 

достављена потврда о статусу из Регистра пољопоривредних газдинства (потврда о 

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства) и Извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству са подацима о 

члановима пољопривредног газдинства, издати од Управе за трезор 08.03.2021. године, 

односно пре објављивања Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области 

пчеларста на територији града Београда за 2021. годину; 

10. Слободан Богдановић из Барајева, Велики Борак, ул. Милисава Богдановића бр. 51, 

неисправна документација, достављена документација се односи на Јавни позив за набавку 

трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину, а на коверти у којој је достављена документација је насловљено за Јавни позив за 

достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији 

града Београда за 2021. годину; 

11. Бранислав Бошковић са Палилуле, Падинска Скела, ул. Предрага Милојевића бр. 12, 

непотпуна документација, није достављено Уверење Секретаријата за јавне приходе града 

Београда на име подносиоца пријаве да су измирене обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или уверење на име подносиоца пријаве да се не води у евиденцији пореских 

обвезника у трентку подношења пријаве на свим Општинама града Београда; 

12. Бранислава Трифуновић из Сопота, ул. Војводе Путника бр. 50 Б, непотпуна 

документација, није достављен Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих 

друштава на територији града Београда; 

13. Лазар Ристић из Старог града, ул. Светогорска бр. 10, непотпуна документација, није 

достављена потврда о статусу из Регистра пољопоривредних газдинства (потврда о 

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), издата од Управе за трезор; 
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14. Саша Јарановић из Сопота, ул. Доситејева бр. 25, неисправна документација, достављена 

је изјава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину; 

15. Ненад Вујић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 9, неисправна документација, достављена 

је изјава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину; 

16. Милица Сарић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 15, непотпуна документација, није 

достављен Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на 

територији града Београда; 

17. Влада Исаиловић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 5 Б /3/3/13, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан;  

18. Душана Блам из Старог града, ул. Скадарска бр. 4, непотпуна документација, није 

достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је са чипом 

(важећа у тренутку подношења пријаве);  

19. Душко Јовичић из Старог града, ул. Цара Душана бр. 52, непотпуна документација, није 

достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је са чипом 

(важеће у тренутку подношења пријаве);  

20. Станимир Радивојевић са Чукарице, Сремчица, ул. Живанићева бр. 11 А, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан;  

21. Милорад Павловић из Младеновца, Ковачевац, ул. Црквеначка бр. 11А, неисправна 

документација, достављена је изјава из области воћарства и повртарстава на територији 

града Београда за 2021. годину, потврда о статусу из Регистра пољопоривредних газдинства 

(потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства) и Извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству, издати од 

Управе за трезор 02.03.2021. године, односно пре објављивања Јавног позива за доделу 

подстицајних средстава у области пчеларста на територији града Београда за 2021. годину; 

22. Ана Вулета са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 185/114, непотпуна документација, 

није достављено Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда на име подносиоца 

пријаве да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или уверење 

на име подносиоца пријаве да се не води у евиденцији пореских обвезника у трентку 

подношења пријаве на свим Општинама града Београда; 

23. Стефан Јованић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића бр. 47, непотпуна 

документација, није достављен  Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих 

друштава на територији града Београда; 

24. Димитрије Максимовић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 49/2, неисправна 

документација, неисправна документација, наменски рачун комерцијалног 

пољопривредног газдинства у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних 

газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству није идентичан;  

25. Борко Ристић из Палилуле, ул. Падинска Скела бр. 23, непотпуна документација, није 

достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству; 
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26. Горана Гавриловић из Земуна, Угриновци, ул. Џојина – Тихомира Трајковића бр. 48, 

непотпуна документација, није достављено Уверење Секретаријата за јавне приходе града 

Београда на име подносиоца пријаве да су измирене обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или уверење на име подносиоца пријаве да се не води у евиденцији пореских 

обвезника у трентку подношења пријаве на свим Општинама града Београда; 

27. Владимир Вучинић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 2, неисправна документација, 

наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди банке и Изводу из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству није 

идентичан;  

28. Ненад Милашиновић из Сопота, Поповић, ул. Тихомира Чолића – Баџе бр. 11 А, 

неисправна документација, Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда није на 

име подносиоца пријаве; 

29. Никола Смоловић из Раковице, ул. Првобораца бр. 24 Ђ/3, непотпуна документација, није 

достављен Извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на 

територији града Београда; 

30. Љубивоје Недељковић са Вождовца, ул. Јове Илића бр.33, не испуњава услове, није 

измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 

Београда закључно са даном 23.03.2021. године; 

31. Предраг Бугарски из Обреновца, Кртинска, ул. Пут за Прово бр. 8, непотпуна 

документација, није достављена лична карта подносиоца пријаве или очитанa лична карта 

уколико је са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве);  

32. Драге Димовски са Новог Београда, ул. Марка Челебоновића бр. 29/9, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству; 

33. Симонида Марковић са Палилуле, ул. Далматинска бр. 67, непотпуна документација, није 

достављен образац изјаве у области пчеларства на територији града Београда за 2021. 

годину. 

34. Игор Арсеновић из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр. 6, неисправна документација, 

достављена изјава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. 

годину. 

35. Драган Миљковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бр.407, неисправна 

документација, Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда није на име 

подносиоца пријаве; 

36. Данијел Келебуда из Раковице, ул. Снежане Хрепевник бр. 30, неисправна документација, 

образац пријаве и изјаве су за 2020. годину су у области пчеларства на територији града 

Београда за 2021. годину. 

 

На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе  и предлога Одлуке 

о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2021. 

годину, заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду 

донео је Одлуку о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији града 

Београда за 2021. годину. 

 

 

 



     

40  

  

 

 

 


