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На основу Закључака градоначелника града Београда, број: 3-1635/21-Г од 04. марта 

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

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

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

бр. 32-3/21 од 26.05.2021. године, и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, 

VIII-06 бр. 32-3/21 од 26.05.2021. године, заменик начелника градске управе града 

Београда секретар Секретаријата за привреду доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

I Додељују се подстицајна средства у области сточарства на територији града Београда 

за 2021. годину за набавку квалитетних стеоних јуница, квалитетних приплодних оваца,  

квалитетних приплодних коза,  музилице и мешалице за припрему сточне хране, 

следећим подносиоцима пријава: 

 

1. Слађана Срећковић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 085 Г/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних коза; 

2. Јелена Костијерчевић са Старог града, ул. Коларчева бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних приплодних 

оваца; 

3. Марко Кузмановић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 580, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

4. Саша Милојевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 242, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

5. Бојана Милошевић из Младеновца, Јагњило, ул. Поп Милетина бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

6. Драган Пантић са Чукарице, ул. Копаоничка бр. 39, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних приплодних 

оваца; 

7. Славица Бујагић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића Бр. 83, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку мешаоне 

сточне хране; 

8. Марко Весић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 512, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку 10 квалитетних 

приплодних оваца; 
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9. Марко Стевановић из Сопота, Стојник, ул. Милије Урошевића бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца;  

10. Татјана Земуновић из Сурчина, Добановци ул. Јанка Чмелика бр. 32, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 440.000,00 динара за набавку 20 квалитетних 

приплодних оваца; 

11. Чедомир Мартиновић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 123, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

12. Славољуб Чонкин из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Цигића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 440.000,00 динара за набавку 20 квалитетних 

приплодних оваца; 

13. Милица Станимировић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бр. 212, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

14. Миодраг Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ћосића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 440.000,00 динара за набавку 20 квалитетних 

приплодних оваца; 

15. Војислав Павловић из Младеновца,  Кораћица, ул. Петкајска бр. 1,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца;  

16. Верица Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 539, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице; 

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

трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку 10 квалитетних приплодних 

оваца; 

18. Иван Јевтић  из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 14А а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 330.000,00 динара за набавку 15 квалитетних 

приплодних оваца; 

19. Петар Маринковић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 200, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

 

  У случају да неко од 19 корисника средстава којима су овом одлуком 

опредељена подстицајна средства одустане од додељених подстицајних средстава 

или не испуни услове из уговора, преостали износ средстава ће се доделити према 

следећем редоследу утврђеном Листом подносилаца пријава који испуњавају 

услове за доделу подстицајних средстава,  VIII-06 бр. 32-3/21 од  26.05.2021. године. 

20. Бојана Живановић Петровић из Младеновца, Ковачевац, ул. Живановића сокак 

бр. 10 А, 80% прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 

30 квалитетних приплодних оваца; 

21. Владан Бујагић из Сопота, Рогача,ул. Андрије Хабуша бр. 4, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне стеоне јунице; 



22. Срећко Божић из Лазаревца, Барошевац, ул. Барошевачка бр. 78, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 128.640,00 динара за набавку мешаоне 

сточне хране; 

23. Дејан Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 4, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних приплодних 

оваца; 

24. Филип Стублинчевић из Обреновца, Мислођин, ул. Мислођинска бр. 166, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 129.600,00 динара за набавку мешаоне 

сточне хране; 

25. Наташа Романдић из Младеновца, Црквине, ул. Деспота Стефана Лазаревића 

бр. 106, 80% прихватљивих трошкова у износу од 422.400,00 динара за набавку 30 

квалитетних приплодних оваца;  

26. Горан Јаковљевић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема Улице бр. 344, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 550.000,00 динара за набавку 25 квалитетних 

приплодних оваца; 

27. Предраг Павловић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

28. Милош Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 330.000,00 динара за набавку 15 квалитетних 

приплодних оваца; 

29. Никола Коковић из Сопота, Мала Иванча, ул. 22. децембра бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку  квалитетне 

приплодне јунице; 

30. Ненад Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул.Трсијанска бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку  квалитетне 

приплодне јунице; 

31. Иван Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 330.000,00 динара за набавку 15 квалитетних приплодних 

оваца; 

32. Слободан Петровић из Младеновца, Ковачевац, ул. Новаци бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

33. Владан Ђурђевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице; 

34. Срећко Павловић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића Бр. 33, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице; 

35. Зоран Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Павковића пут бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице;  

36. Надежда Јанковић  из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 168, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице;  



37. Радован Ескић из Младеновца, Ковачевац, ул. Плетеничка бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице; 

38. Владан Кузмановић из Младеновца, Јагњило, ул. Стражевичка бр. 12, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

39. Милош Дамњановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Трг Љубомира Ивановића - 

Геџе бр 27, 80% прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку 

квалитетне стеоне јунице; 

40. Војислав Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 127, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 330.000,00 динара за набавку 15 квалитетних 

приплодних оваца; 

41. Зоран Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановића бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 220.000,00 динара за набавку квалитетне 

стеоне јунице; 

42. Драгољуб Пантелић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 53, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 660.000,00 динара за набавку 30 квалитетних 

приплодних оваца; 

 

 

II Oдбијају се пријаве, следећих подносилаца пријава: 

 

 

1. Петар Адамовић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 50, 

2. Бранислав Савковић из Сопота, Слатина, ул. Карађорђева бр. 9, 

3. Немања Васиљевић из Младеновца, Амерић, ул. Чубурска бр. 21 

4. Драган Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке шуме бр. 22, 

5. Слободан Младеновић са Палилуле, ул. Прерадовићева бр. ¾, 

6. Иван Томић из Сопота, ул. Сењска бр. 7, 

7. Горан Вујичић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 15, 

8. Лидија Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Трновачки пут бр. 2, 

9. Младен Илић из Младеновца, Ковачевац, ул. Агића сокак бр. 4, 

10.  Радица Анђелковић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 300 

11.  Слободан Јанковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 

100, 

12.  Ирена Ракетић из Младеновца, Бељевац, ул. Бељевачка бр. 15, 

13.  Драган Савић из Младеновца, Бељевац, ул. Бељевачка бр. 60, 

14.  Гордана Николић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 11, 

15.  Марина Дачић из Младеновца,  Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 086,  

16.  Дејан Мићић из Младеновца,  Јагњило, ул. Нема улице бр. 493, 

17.  Бојан Мићић из Младеновца,  Јагњило, ул. Живомира Мићића бр. 20, 

18.  Миланче Ђукић из Младеновца,  Ковачевац, ул. Маковичка бр. 84, 

19.  Милена Милић из Обреновца, Велико поље, ул. Нема улице бр. 15ц, 

20.  Марија Савковић из Сопота, Слатина, ул. Карађорђева бр. 9, 



21. Никола Милошевић из Младеновца,  Јагњило, ул. Нема улице бр. 458, 

22. Немања Тошаковићиз Младеновца,  Велика Иванча, ул. Рит бр. 9, 

23. Слађана Пантелић  из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 

53,  

24. Слободан Матијашевић из Лазаревца,  Араповац, ул. Нема 

улице бр. ББ, 

25. Милош Варагић из Младеновца, Влашка, ул. Луке бр. 5,  

 

 

Образложење 

 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Београда за 2021. годину, а који је дана 10. фебруара 2021. године, 

донело Градско веће града Београдa, број: 3-113/21-ГВ, Секретаријат за привреду је 

спровео поступак доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији 

града Београда за 2021. годину. 

 

Закључком градоначелника града Београда, број: 3-1635/21-Г од 04. марта 2021. године. 

године, Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе 

подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 2021. 

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 

2021. годину, (у даљем тексту: Јавног позива). Такође, истим закључком, овлашћен је 

заменик начелника Градске управе града Београда, секретар Секретаријата за привреду 

да образује Комисију за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних у 

области сточарства на територији града Београда за 2021. годину. Финансијским планом 

за 2021. годину, за ову намену обезбеђена су средства у износу 10.000.000,00 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 15,00 сати. 

 

Решењем заменика начелника градске Управе града Београда, секретара Секретаријата 

за привреду број VIII-06 бр. 32-3/2021 од 02.04.2021. године, образована је Комисија за 

утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у сточарства 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 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 

2021. годину за 42 подносиоца пријава, у укупном износу од 18.054.640,00  динара, и то 

за набавку квалитетних стеоних јуница, квалитетних приплодних оваца,  квалитетних 

приплодних коза,  музилице и мешалице за припрему сточне хране. У складу са 

расположивим финансијским средствима, подстицајна средства могу бити опредељена 

за 19 подносилаца пријава у укупном износу од 9.674.000,00  динара, и то за део трошкова 



набавке квалитетних стеоних јуница, квалитетних приплодних оваца,  квалитетних 

приплодних коза,  музилице и мешалице за припрему сточне хране. 

 

Дана 08.06.2021.године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 

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

сточарства на територији града Београда за 2021. годину, за 19 подносиоца пријаве у 

укупном износу од 9.674.000,00 динара.  

 

Након објављивања коначне Одлуке о додели подстицајних средстава, на званичној 

интернет страници града Београда, као и на огласној табли Градске управе града 

Београда, подносилац пријаве је дужан да у року од 60 дана, набави грла стоке и 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 25 подносиоца пријава и то: 

 

 

1. Петар Адамовић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 50, непотпуна 

документација, недостаје оригинал 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 тренутку подношења пријаве на свим 

Општинама града Београда; 

2. Бранислав Савковић из Сопота, Слатина, ул. Карађорђева бр. 9, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у 

потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан;  

3. Немања Васиљевић из Младеновца, Амерић, ул. Чубурска бр. 21, непотпуна 

документација, недостаје  фотокопија Решења o упису у Регистар објеката, на 

територији града Београда, односно за упис у Регистар одобрених објеката за 

држање, узгој и промет животиња имају регистроване, односно одобрене објекте 

са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза, 

издат од Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Управа за 

ветерину; 

4. Драган Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке шуме бр. 22, неисправна 

документација, достављена је изјава за набавку трактора или пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

5. Слободан Младеновић са Палилуле, ул. Прерадовићева бр. 3/4, неисправна 

документација, достављена документација се односи на Јавни позив за пчеларство 

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 сточарства на територији града Београда за 2021. 

годину; 

6. Иван Томић из Сопота, ул. Сењска бр. 7, неисправна документација, достављена 

је изјава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на 

територији града Београда за 2021. годину; 

7. Горан Вујичић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 15, непотпуна 

документација, недостају: оригинал Уверење или потврду из Матичне евиденције 



на територији града Београда да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних 

крава, оригинал 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 тренутку подношења пријаве на свим Општинама града 

Београда, фотокопија Решења o упису у Регистар објеката, на територији града 

Београда, односно за упис у Регистар одобрених објеката за држање, узгој и промет 

животиња имају регистроване, односно одобрене објекте са капацитетима за 

тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза, издат од 

Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Управа за ветерину; 

8. Лидија Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Трновачки пут бр. 2, 

непотпуна документација, недостаје фотокопија Решења o упису у Регистар 

објеката, на територији града Београда, односно за упис у Регистар одобрених 

објеката за држање, узгој и промет животиња имају регистроване, односно 

одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 

150 грла оваца/коза, издат од Министарства пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину; 

9. Младен Илић из Младеновца, Ковачевац, ул. Агића сокак бр. 4, неиправна 

документација, достављена је изјава за набавку трактора или пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

10. Радица Анђелковић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 300, непотпуна 

документација, недостаје оригинал 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 тренутку подношења пријаве на свим 

Општинама града Београда; 

11. Слободан Јанковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 100, 

непотпуна документација, недостају: оригинал предрачун или *рачун (уколико су 

грла стоке или опрема већ набављени), потписан и издат од стране добављача 

након објављивања Јавног позива, у динарском износу, (уколико добаљач није у 

систему ПДВ-а, у обавези је  да у предрачуну односно рачуну наведе члан Закона 

по којем је ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а), фотокопија Решења o упису у 

Регистар објеката, на територији града Београда, односно за упис у Регистар 

одобрених објеката за држање, узгој и промет животиња имају регистроване, 

односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или 

мање од 150 грла оваца/коза, издат од Министарства пољопривреде шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину; 

12. Ирена Ракетић из Младеновца, Бељевац, ул. Бељевачка бр. 15, неиправна 

документација, достављена је изјава за набавку трактора или пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину, неисправан 

предрачун, добављач није регистрован у АПР-у; 

13. Драган Савић из Младеновца, Бељевац, ул. Бељевачка бр. 60, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у 

потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан;  

14. Гордана Николић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 11, непотпуна 

документација, није достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa 

лична карта уколико је са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве);  

15. Марина Дачић из Младеновца,  Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 086, не 

испуњава услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и 



држање животиња капацитета 20 грла. Јавним позивом између осталог је 

дефинисано да капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

16. Дејан Мићић из Младеновца,  Јагњило, ул. Нема улице бр. 493, не испуњава 

услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и држање 

животиња капацитета 30 грла. Јавним позивом између осталог је дефинисано да 

капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

17. Бојан Мићић из Младеновца,  Јагњило, ул. Живомира Мићића бр. 20, не испуњава 

услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и држање 

животиња капацитета 40 грла. Јавним позивом између осталог је дефинисано да 

капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

18.  Миланче Ђукић из Младеновца,  Ковачевац, ул. Маковичка бр. 84, не испуњава 

услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и држање 

животиња капацитета 20 грла. Јавним позивом између осталог је дефинисано да 

капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

19. Милена Милић из Обреновца, Велико поље, ул. Нема улице бр. 15ц, непотпуна 

документација, није достављена фотокопија Решења o упису у Регистар објеката 

на име подносиоца пријаве. Увидом у документацију достављено је обавештење 

да је поднет захтев за упис објекта у Регистар објеката. Достављено је решење од 

06.05.2021. године на име Филипа Стублинчевића из Мислођина, Обреновац, ул. 

Мислођинска бр. 166 као и Уговор о уступању и права коришћења без накнаде на 

коришћење ½ објекта за држање и узгој животиња који је оверен 13.05.2021. године 

20. Марија Савковић из Сопота, Слатина, ул. Карађорђева бр. 9, не испуњава 

услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и држање 

животиња капацитета 20 грла. Јавним позивом између осталог је дефинисано да 

капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

21. Никола Милошевић из Младеновца,  Јагњило, ул. Нема улице бр. 458, не 

испуњава услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и 

држање животиња капацитета 150 грла. Јавним позивом између осталог је 

дефинисано да капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 150 грла. 

22. Немања Тошаковићиз Младеновца,  Велика Иванча, ул. Рит бр. 9, не испуњава 

услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и држање 

животиња капацитета 70 грла. Јавним позивом између осталог је дефинисано да 

капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

23. Слађана Пантелић  из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 53, не 

испуњава услове, достављено је Решење о упису у Регистар објекат за узгој и 

држање животиња капацитета 60 грла. Јавним позивом између осталог је 

дефинисано да капацитет за држање и узгој животиња мора бити мањи од 20 грла. 

24. Слободан Матијашевић из Лазаревца,  Араповац, ул. Нема улице бр. ББ, 

непотпуна документација, није достављена фотокопија Решења o упису у Регистар 

објеката на име подносиоца пријаве. Увидом у документацију достављено је 

обавештење да је поднет захтев за упис објекта у Регистар објеката. 

25. Милош Варагић из Младеновца, Влашка, ул. Луке бр. 5, непотпуна 

документација, није достављена фотокопија Решења o упису у Регистар објеката 

на име подносиоца пријаве. Увидом у документацију достављено је обавештење 

да је поднет захтев за упис објекта у Регистар објеката. 

 

 

На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе и 

предлога Одлуке о додели подстицајних средстава у области сточарства на 

територији града Београда за 2021. годину, заменик начелника Градске управе 



града Београда секретар Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели 

подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда за 

2021. годину. 

 

 

 

                                                                                          

 

 


