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На основу Закључака градоначелника града  Београда, број: 3-1634/21-Г од 04. марта 2021.године, 

Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области воћарства и 

повртарства на територији града Београда за 2021. годину, утврђене Листе подносилаца пријава који 

испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-2/21 од 14.05.2021. године, и 

предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-2/21 од 14.05.2021. 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 воћарства и повртарства на територији града Београда 

за 2021. годину за набавку и постављање опреме и то: 

противграднe мрежe на површини од  0,25 hа до 1 hа; противграднe мрежe са системом за 

наводњавање „кап по кап“, на површини од  0,25 hа до 1 hа; пластеникa са системом за наводњавање 

„кап по кап“, на површини од 0,05 hа до 0,10 hа; жичанe оградe за ограђивање вишегодишњих засада, 

на површини од 0,25 hа до 5 ha; опремe за орезивање воћа – електричне маказе; системa за 

наводњавање „кап по кап“, на површини од 0,25 hа до 5 hа; хидрантa са или без мерача протока воде; 

системa за наводњавање „кап по кап са хидрантом са или без мерача протока воде на површини од 

0,25 hа до 5 hа,  следећим подносиоцима пријава: 

 

 

1. Војислав Стојковић из Младеновца, ул. Доктора Руса бр. 41, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 504.877,29 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап". 

2. Снежана Јовановић Нијемчевић са Чукарице, ул. Младена Митрића бр. 8/10, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 216.272,00 динара за набавку жичане ограде. 

3. Марио Савић из Младеновца, ул. Немањина бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

416.000,00 динара за набавку пластеника. 

4. Јелена Савић са Вождовца, ул. Каплара Момчила Гаврића бр. 8/5/39, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 720.057,60 динара за набавку жичане ограде. 

5. Младен Станковић из Младеновца, ул. Краљице Марије бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 84.000,00 динара за набавку жичанe оградe. 
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6. Ненад Стевић из Обреновца, ул. Посавских Норвежана бр. 1, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 189.840,00 динара за набавку жичане ограде. 

7. Дарко Ћирић из Барајева, Вранић, ул. Космајских партизана бр. 113, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 560.000,00 динара за набавку противградне мреже. 

8. Живорад Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 159.040,00 динара за набавку опреме за орезивање воћа 

- маказе. 

9. Милош Тубић из Сурчина, Бечмен, ул. Радета Јотић бр. 33, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку пластеника. 

10.  Милош Пекез из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 34, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 125.000,00 динара за набавку хидрантa. 

11.  Радивоје Радивојевић из Раковице, ул. Борска бр. 13б/4, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 126.900,00 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап". 

12.  Милан Грчић из Младеновца, Ковачевац, ул Драгомира Ескић бр. 11, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 327.852,00 динара за набавку жичане ограде. 

13.  Дејан Љубисављевић из Гроцке, Бегаљица, Крајишких бригада бр.18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 414.330,00 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап". 

14.  Катарина Фенрих Жарковић из Земуна, ул. Кларе Цеткин бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 1.517.605,00 динара за набавку противградне мреже са системом за 

наводњавање "кап по кап". 

15.  Иван Цветковић из Сопота, Губеревац, ул. Бране Недељковић бр. 1.9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 186.603,07 динара за набавку жичане ограде.  

16.  Миломир Мратинковић из Гроцке, Бегаљица, ул. 1. маја бр. 41, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 322.340,00 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап" са 

хидрантом. 

17.  Александар Матијевић из Младеновца, ул. Краља Петра Првог бр. 252/14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.239.600,00 динара за набавку  жичане ограде. 

18.  Бојана Ристић са Вождовца, ул. Крагујевачких ђака бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.451.969,92 динара за набавку противградне мреже са системом за наводњавање 

"кап по кап". 

19.  Катарина Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановића бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 600.000,00 динара за набавку пластеника. 

20.  Маја Аничић из Барајева, ул. Светосавска 150 Г, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

281.816,00 динара за набавку жичане ограде. 
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21.  Јована Душић са Звездаре ул. Врањска бр. 29/11, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

1.400.000,00 динара за набавку  противградне мреже.  

22.  Ана Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

1.000.000,00 динара за набавку пластеника. 

23. Синиша Марунић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 163 А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 908.000,00 динара за набавку пластеникa. 

24.  Милан Илић са Палилуле, Сланци, ул. Радничка бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 620.000,00 динара за набавку пластеника. 

25.  Марија Митровић из Сурчина, Бољевци, ул. Чмеликово насеље бр. 123, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 600.000,00 динара за набавку пластеника. 

26.  Срђан Симић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. ББ, 80% прихва,тљивих трошкова 

у износу од 67.312,00 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап". 

27.  Радован Георгијевић са Чукарице, ул. Ратка Митровића бр. 100/12,80% прихватљивих 

трошкова у износу од 146.464,00 динара за набавку опреме за орезивање воћа -  маказе. 

28.  Михаило Степановић из Лазаревца, ул. Краља Петра I бр. 045, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 89.524,80 динара за набавку система за наводњавање "кап по кап". 

29.  Зорица Живановић из Младеновца, Међулужје, ул. Ловачки пут бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.168,00 динара за набавку жичане ограде. 

30.  Марица Шеховић из Обреновца, ул. Богдана Јаковљевића бр. 29А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 47.920,00 динара за набавку опрема за орезивање воћа - маказе. 

31.  Димитрије Милић из Младеновца, ул. Тихомира Петровића Тића бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку пластеника. 

32.  Александар Јаковљевић из Лазаревца, Медошевац, ул. Ливадска бр. 39, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 295.092,00 динара за набавку жичане ограде. 

33.  Зоран Ристић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 2, 80% прихватљивих трошкова у износу од 

504.000,00 динара за набавку пластеника. 

34.  Малиша Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 980.000,00 динара за набавку пластеника. 

35.  Милутин Лазић из Младеновца, ул. Милеве Марић бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 500.000,00 динара за набавку пластеника. 

36.  Миодраг Ивановић из Младеновца, Кораћица, ул. Ливадарска бр. 53, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 250.572,00 динара за набавку жичане ограде. 

37.  Перица Јованчевић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 999.000,00 динара за набавку пластеника. 
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38.  Зоран Живковић из Обреновца, Ушће, ул. Горјача бр. 220, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 56.792,00 динара за набавку опреме за орезивање воћа - маказе. 

39.  Милена Ал-Јидах са Новог Београда ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 205/11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 952.000,00 динара за набавку противградне мреже. 

40.  Милан Самарџија са Чукарице, Сремчица, ул. Милке и Тоше Руса бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 117.184,40 динара за набавку опреме за орезивање воћа - маказе.  

II Одустали подносиоци пријава: 

 

1. Ирена Севић са Вождовца, ул. Друге српске армије бр. 9/3/22, 

2. Марко Севић са Вождовца, ул. Каплара Момчила Гаврића бр. 10/3/35, 

3. Смиља Марковић са Чукарице, ул. ул. Илије Стојадиновића бр. 71/2. 

III Oдбијају се пријаве следећих подносилаца пријава: 

 

 

1. Саша Антонијевић са Палилуле, Велико Село ул. Београдска бр. 31, 

2. Ранче Стевановић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 12, 

3. Душан Сушић са Чукарице, Остружница, ул. Трг Карађорђевих Устинака бр. 1, 

4. Горан Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне републике бр. 28, 

5. Зоран Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне републике бр. 28, 

6. Станица Костадиновић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 61, 

7. Анђела Младеновић из Гроцке, Заклопача, ул. 1. маја бр. 6, 

8. Гордана Флецкнер из Сурчина, Бечмен, ул. Душана Стојановића бр. 26, 

9. Александар Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, 

10. Милица Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, 

11. Светомир Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, 

12. Славољуб Ранковић из Сопота, Неменикуће, ул. Авалска бр. 17, 

13. Татјана Костадиновић – Јовановић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 61/63, 

14. Љубинка Васиљевић из Гроцке, ул. Петра Драпшина бр. 8, 

15. Иван Сарић са Палилуле, Сланци, ул. Народних хероја бр. 4,  

16. Милан Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 5, 

17. Маријана Вилотић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 594, 

18. Предраг Купура са Чукарице, Умка, ул. Железничка бр. 2, 

19. Срђан Јовановић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 10, 

20. Милош Котур из Раковице, ул. Миљаковачке стазе бр. 57г, 

21. Љуба Јаношевић Негић из Младеновца, Мала врбица, ул. Алексе Жујовића бр. 34, 

22. Александра Цмиљановић са Вождовца, ул. Драгице Кончар бр. 10/5/23, 

23. Иван Павловић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 150, 

24. Миодраг Тобџић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар револуције бр. 23, 

25. Зоран Марић са Палилуле, Велико село, ул. Омладинска бр. 28, 

26. Данило Милић са Звездаре, ул. Косте Абрашевића бр. 20/ц 1, 
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27. Богдан Марковић из Младеновца, Шепшин, ул. Брибиш бр. 1, 

28. Давид Цветковић из Земуна, Угриновци, ул. Крњешевачка бр. 93, 

29. Марко Марковић из Барајева, Бељина, ул. Школска бр. 2, 

30. Немања Пуцаревић са Врачара, ул. Пожаревачка бр. 29/9/27, 

31. Никола Максимовић са Савског венца, ул. Милована Миловановића бр. 3/24, 

32. Јелена Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, 

33. Велимир Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 323, 

34. Милица Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, 

35. Драган Делић из Обреновца, Барич, ул. Баричка река бр. 83/а, 

36. Маја Видић са Новог Београда, ул. Неде Спасојевић бр. 18/7, 

37. Радивоје Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, 

38. Дејан Крстић са Палилуле, Борча, ул. Пут за Овчу бр. 140, 

39. Ненад Јевтић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21б, 

40. Стефан Ковачевић са Новог Београда, ул. Нехруова бр. 125/18, 

41. Мирослав Чугаљ са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 94/51, 

42. Зоран Ђерић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Нема улице бр. 169, 

43. Микаило Цвијовић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бб, 

44. Зоран Романовић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. 8, 

45. Иван Ранковић из Лазаревца, ул. Краља Петра I бр. 56, 

46. Предраг Матић из Лазаревца, ул. Милана Предића бр. 2, 

47. Наташа Ивковић из Земуна, ул. Двадесет другог октобра бр. 3/18, 

48. Миливоје Аћимовић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема улице бр. 41, 

49. Бранка Роксић из Обреновца, ул. Немањина бр. 101/1/20, 

50. Ненад Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 317, 

51. Бојан Станишић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 50/12, 

52. Петар Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 6, 

53. Славица Јовановић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. новембра бр. 38, 

54. Драгослава Андрејић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 195, 

55. Марина Митровић Мијајловић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 

56. Марко Митровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 

57. Влада Јовановић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. 52, 

58. Саша Мијајловић са Звездаре, ул. Западно селиште бр. 44а, 

59. Милан Јанковић из Младеновца, ул. Јаше Продановића бр. 1/3/88, 

60. Јелена Настић из Раковице, ул. Тузланска бр. 9/4, 

61. Александар Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, 

62. Светлана Којић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 27, 

63. Влада Драгојловић из Обреновца, Дрен, ул. Пљоштара бр. 32, 

64. Тамара Петровић из Обреновца, Мислођин, ул. Костолачка бр. 9, 

65. Јованка Богдановић из Обреновца, Забрежје, ул. Савска бр. 159, 

66. Страхиња Николић из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска бр. 55, 

67. Слободан Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 

68. Тијана Роглић из Раковице, ул. Моме Станојловића бр. 18/13с, 

69. Марија Стојановић са Палилуле, ул. Бановићка бр. 19/7, 

70. Стефан Обрадовић из Младеновца, Рајковац, ул. Црквена бр. 58, 
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71. Јована Урошевић из Раковице, ул. Какањска бр. 9, 

72. Љиљана Ерић Милисављевић са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 169/92, 

73. Мијат Секулић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 125, 

74. Мина Газикаловић са Савског венца, ул. Милоја Ђака бр. 5, 

75. Драган Петровић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 39Б/1/1, 

76. из Лазаревца, Рудовци, Трбушница ул. Нема улице бр. ББ, 

77. Александар Кужет са Врачара, ул. Небојшина бр. 20/2/3, 

78. Николић са Вождовца, ул. Генерала Владимира Кондића бр. 13/34, 

79. Анђа Миљанић из Лазаревца, Ул. Кнеза Станоја бр. 4/16, 

80. Милош Петровић из Младеновца, ул. Алексе Челебоновића бр. 13. 

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

Образложење 

 

 

Закључком градоначелника града Београда, број: 3-1634/21-Г од 04. марта 2021.године, 

Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе подстицајних 

средстава у области воћарства и повртарства 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 и постављање 

противградне мреже, противградне мреже са системом за наводњавање „кап по кап“, 

пластеника са системом за наводњавање „кап по кап“,  систeма за наводњавање „кап по 

кап“, хидрант са или без мерача протока воде, систем за наводњавање „кап по кап“ са 

хидрантом са или без мерача протока воде,  жичане ограде за ограђивање вишегодишњих 

засада и опреме за орезивање воћа - електричне маказе. Финансијским планом за 2021. 

годину, за ову намену обезбеђена су средства у износу од 40.000.000,00 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. 32-2/2021 од 02.04.2021. године, образована је Комисија за 

утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства и 

повртарства 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 воћарства и повртарства на територији града 

Београда за 2021. годину за 39 подносиоца пријава, у укупном износу од 19.570.854,06 

динара, и то за део трошкова набавке и постављање: противградне мреже; противградне 

мреже са системом за наводњавање „кап по кап“, пластеник са системом за наводњавање 

„кап по кап“, жичана ограда за ограђивање вишегодишњих засада, опрема за орезивање 

воћа – електричне маказе; систем за наводњавање „кап по кап“, хидрант са или без мерача 

протока воде; систем за наводњавање „кап по кап са хидрантом са или без мерача протока 

воде.  

 

http://www.beograd.gov.rs/
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Ирена Севић са Вождовца, ул. Друге српске армије бр. 9/3/22, Марко Севић са Вождовца, 

ул. Каплара Момчила Гаврића бр. 10/3/35 и Смиља Марковић са Чукарице, ул. Илије 

Стојадиновића бр. 71/2 су писаним путем обавестили Секретаријат за привреду да одустају 

од пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства за 2021. 

годину. 

 

Дана 21.05.2021. године, Катарина Фенрих Жарковић из Земуна, ул. Кларе Цеткин бр. 9, је 

доставила приговор на предлог Одлуке. Комисија је констатовала да је приговор уложен у 

року,  и да је уз приговор достављена Уговор  о купопродаји непокретности, закључен 

18.03.2019. године, између продавца Славољуба Баковић из Земуна, ул. Косте Бранковића 

бр.5 и купца Милана Костић из Београда, ул. Пуковника Петра Мишића бр. 2/29 и Николе 

Жарковић са Новог Београда, ул. Нехруове бр. 131/32, којим је извршена фактичка деоба за 

површину од 0,9791 ха, а остатак парцеле је у власништву Славољуба Баковића. Имајући у 

виду наведено, Комисија је на основу достављеног Уговора  о купопродаји непокретности 

а који је између осталог наведен у члану 1. Уговора о коришћењу пољопривредног 

земљишта, утврдила да Славољуб Баковић власник остатка парцеле, мимо 0,9791 ха, чији 

су власници Никола Жарковић и Милан Костић, није ни могао дати право коришћења за 

део који је продат, јер није власник тог дела парцеле. Комисија је усвојила приложен 

приговор Катарине Фенрих Жарковић, и Одлуком се одобравају подстицајна средства за 

набавку противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап на површини од 0,9791 

ха на подручју КО Јаково, Сурчин, у износу од 1.517.605,00 динара. 

 

Дана 20.05.2021. године, Иван Цветковић из Сопота, Губеревац, ул. Бране Недељковића бр. 

19, доставио је приговор на предлог Одлуке. Комисија је констатовала да је приговор уложен 

у року, а поновним увидом у достављену пријаву и документацију из пријаве утврдила да су 

предлогом Одлуке одобрена подстицајна средства за набавку жичане ограде, површине 0,90 

ха, у износу од 149.930,05 динара, уместо средства у износу од 186.603,07 динара. Имајући у 

виду наведено, Одлуком се одобравају средства у износу од 186.603,07 динара за набавку 

жичане ограде, површине 0,90 ха. 

 

Дана 09.06.2021.године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 

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

воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину, за 40 подносиоца 

пријаве у укупном износу од 21.125,132,08 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 и постави 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, овим Предлогом одлуке одбијене су пријаве 80 подносиоца и то: 

 

 

1. Саша Антонијевић са Палилуле, Велико Село ул. Београдска бр. 31, неисправна 

документација, достављена изјава се односи на доделу подстицајних средстава из области 

сточарства на територији града Београда за 2021. годину; 
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2. Ранче Стевановић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 12, не испуњава услове, 

Јавним позивом је дефинисано да максимална површина пластеника за који се конкурише 

буде 0,10 ha, а подносилац пријаве је конкурисао за пластеник површине 0,1008 ha; 

 

3. Душан Сушић са Чукарице, Остружница, ул. Трг Карађорђевих Устаника бр. 1, 

неисправна пријава, достављена документација за доделу подстицајних средстава за 

набавку трактора и прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

 

4. Горан Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне републике бр. 28, неисправна 

документација. У предрачуну за систем за наводњавање „кап по кап“ није наведена 

површина; 

 

5. Зоран Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне републике бр. 28, неисправна и 

непотпуна документација. У предрачуну за систем за наводњавање „кап по кап“, није 

наведена површина; 

 

6. Станица Костадиновић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 61, не испуњава услове. 

Јавним позивом је дефинисано да је минимална површина парцеле на коју се поставља 

жичана ограда 0,25 ha, а подносилац пријаве је конкурисао за парцелу површине 0,1381 

ha; 

 

7. Анђела Младеновић из Гроцке, Заклопача, ул. 1. маја бр. 6, неисправна пријава, 

достављена документација за доделу подстицајних средстава за набавку трактора и 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

 

8. Гордана Флецкнер из Сурчина, Бечмен, ул. Душана Стојановића бр. 26, непотпуна 

пријава, недостаје уверење о измиреном порезу на територији града Београда; 

 

9. Александар Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа; 

 

10. Милица Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа; 

 

11. Светомир Љубојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа; 

 

12. Славољуб Ранковић из Сопота, Неменикуће, ул. Авалска бр. 17, неисправна 

документација, у предрачуну није наведена површина; 

 

13. Татјана Костадиновић – Јовановић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр. 61/63, 

непотпуна документација, недостаје лист непокретности за парцелу 2369/14 КО Поповић; 

 

14. Љубинка Васиљевић из Гроцке, ул. Петра Драпшина бр. 8, неисправна пријава, 

достављена документација за доделу подстицајних средстава за набавку трактора и 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 
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15. Иван Сарић са Палилуле, Сланци, ул. Народних хероја бр. 4, не испуњава услове, у 

изводу из регистра пољопривредних газдинства – структура биљне производње наведена 

је површина под пластеницима већа од 0,50 hа; 

 

16. Милан Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 5, 

неисправна документација, достављена изјава се односи на доделу подстицајних 

средстава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији 

града Београда за 2021. годину; 

 

17. Маријана Вилотић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 594, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа; 

 

18. Предраг Купура са Чукарице, Умка, ул. Железничка бр. 2, непотпуна пријава, недостаје 

уверење о измиреном порезу на територији града Београда; 

 

19. Срђан Јовановић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 10, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа; 

 

20.  Милош Котур из Раковице, ул. Миљаковачке стазе бр. 57г, непотпуна пријава, недостаје 

сагласност свих сувласника предметне катастарске парцеле који нису чланови 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, којом дозвољава постављање 

опреме која је предмет Јавног позива најмање до 31.12.2027. године (уколико има више 

власника потребна је сагласност свих сувласника); 

 

21.  Љуба Јаношевић Нешић из Младеновца, Мала врбица, ул. Алексе Жујовића бр. 34, 

неисправна пријава, достављена документација за доделу подстицајних средстава за 

набавку трактора и прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

 

22. Александра Цмиљановић са Вождовца, ул. Драгице Кончар бр. 10/5/23, неисправна 

пријава, достављена документација за доделу подстицајних средстава за набавку 

трактора и прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину. 

 

23. Иван Павловић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 150, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа и у 

предрачуну нису наведени стубови; 

 

24. Миодраг Тобџић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар револуције бр. 23, неисправна 

документација, потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава (потврда о 

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава – структура биљне производње и Извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству, нису оригинали; 

 

25. Зоран Марић са Палилуле, Велико село, ул. Омладинска бр. 28, непотпуна 

документација, недостаје образац изјаве за доделу подстицајних средстава у области 

воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину; 
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26. Данило Милић са Звездаре, ул. Косте Абрашевића бр. 20/ц 1, неисправна документација, 

сагласност власника парцеле да на парцели може да постави опрему није оверена код 

нотара. 

 

27. Богдан Марковић из Младеновца, Шепшин, ул. Брибиш бр. 1, неисправна 

документација, сагласност власника парцеле да на парцели може да постави опрему, није 

оверена код нотара. 

 

28. Давид Цветковић из Земуна, Угриновци, ул. Крњешевачка бр. 93, не испуњава услове, 

у изводу из регистра пољопривредних газдинства – структура биљне производње, 

наведена је површина под поврћем на отвореном већа од 3ха.   

 

29. Марко Марковић из Барајева, Бељина, ул. Школска бр. 2, неисправна документација, 

достављена изјава која се односи на доделу подстицајних средстава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину. 

 

30. Немања Пуцаревић са Врачара, ул. Пожаревачка бр. 29/9/27, неисправна документација, 

препис листа непокретности је из 2019. године. 

 

31. Никола Максимовић са Савског венца, ул. Милована Миловановића бр. 3/24, 

неисправна документација, сагласност власника парцеле да на парцели може да постави 

опрему, није оверена код нотара. 

 

32. Јелена Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, не испуњава услове, 

непосредном увидом на терену, Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, је утврдила да су на 

предметној парцели већ постављени бетонски стубови, што значи да је инвестиција 

започета, а за исту не постоји рачун, отпремница, и доказ о извршеном преносу средстава 

изабраном добављачу. Део катастарске парцела број 5685 КО Рипањ, Вождовац, која је 

дата уговором о коришћењу пољопривредног земљишта без надокнаде није дефинисан 

део положаја парцеле. Tакође, дата је сагласност за постављање пољопривредне мреже са 

системом за наводњавање кап по кап, а Јавним позивом за доделу подстицајних средстава 

у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину, дају се 

подстицајна средства за набавку и постављање противградне мреже.  

 

33. Велимир Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 323, не испуњава услове, 

непосредном увидом на терену, Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства је утврдила да катастарске 

парцеле број  5685  и 5686/1 КО Рипањ, Вождовац, на којима подносиоц пријаве жели да 

постави противградну мрежу,  не налазе се једна поред друге и не чине целину. Јавним 

позивом је између осталог наведено да производни засад може да се налази на једној или 

више катастарских парцела али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге 

и да чине једну целину. Такође је утврђено да су на предметним парцелама већ 
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постављени бетонски стубови, што значи да је инвестиција започета, а за исту не постоји 

рачун, отпремница, и доказ о извршеном преносу средстава изабраном добављачу. 

 

34. Милица Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, не испуњава услове, 

непосредном увидом на терену, Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, је утврдила да су на 

предметној парцели већ постављени бетонски стубови, што значи да је инвестиција 

започета, а за исту не постоји рачун, отпремница, и доказ о извршеном преносу средстава 

изабраном добављачу. Део катастарске парцеле, број 5686/1, КО Рипањ, Вождовац, која 

је дата уговором о коришћењу пољопривредног земљишта без надокнаде није дефинисан 

део положаја парцеле. Иста катарстарска парцела је дата у троструки закуп. Tакође, дата 

је сагласност за постављање пољопривредне мреже са системом за наводњавање кап по 

кап, а Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у области воћарства и 

повртарства на територији града Београда за 2021. годину, дају се подстицајна средства 

за набавку и постављање противградне мреже.  

 

35. Драган Делић из Обреновца, Барич, ул. Баричка река бр. 83/а, неисправна документација, 

на листовима непокретности недостају потпис и печат издаваоца докумената. 

 

36. Маја Видић са Новог Београда, ул. Неде Спасојевић бр. 18/7, не испуњава услове, 

непосредном увидом на терену, Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, је утврдила да су на 

предметној парцели већ постављени бетонски стубови, што значи да је инвестиција 

започета, а за исту не постоји рачун, отпремница, и доказ о извршеном преносу средстава 

изабраном добављачу. Део катастарске парцеле, број 5686/1, КО Рипањ, Вождовац, која 

је дата уговором о коришћењу пољопривредног земљишта без надокнаде није дефинисан 

део положаја парцеле. Иста катарстарска парцела је дата у троструки закуп. Tакође, дата 

је сагласност за постављање пољопривредне мреже са системом за наводњавање кап по 

кап, а Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у области воћарства и 

повртарства на територији града Београда за 2021. годину, дају се подстицајна средства 

за набавку и постављање противградне мреже. 

 

37. Радивоје Видић из Гроцке, Врчин, ул. Крагујевачки пут бр. 11, не испуњава услове, 

непосредном увидом на терену, Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, је утврдила да су на 

предметној парцели већ постављени бетонски стубови, што значи да је инвестиција 

започета, а за исту не постоји рачун, отпремница, и доказ о извршеном преносу средстава 

изабраном добављачу. Део катастарске парцеле, број 5686/1, КО Рипањ, Вождовац, која 

је дата уговором о коришћењу пољопривредног земљишта без надокнаде није дефинисан 

део положаја парцеле. Иста катарстарска парцела је дата у троструки закуп. Tакође, дата 

је сагласност за постављање пољопривредне мреже са системом за наводњавање кап по 

кап, а Јавним позивом за доделу подстицајних средстава у области воћарства и 
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повртарства на територији града Београда за 2021. годину, дају се подстицајна средства 

за набавку и постављање противградне мреже. 

 

38. Дејан Крстић са Палилуле, Борча, ул. Пут за Овчу бр. 140, неисправна документација, 

образац изјаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на 

територији града Београда за 2021. годину није потписан од стране подносиоца пријаве. 

 

39. Ненад Јевтић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21б, неисправна документација, на 

листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

40. Стефан Ковачевић са Новог Београда, ул. Нехруова бр. 125/18, непотпуна 

документација, за парцелу на којој жели да постави систем за наводњавање „кап по кап“ 

недостаје сагласност свих сувласника парцеле. 

 

41. Мирослав Чугаљ са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 94/51, неисправна 

документација, Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда на име 

подносиоца пријаве да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

се односи само за територију општине Нови Београд. 

 

42. Зоран Ђерић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Нема улице бр. 169, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

43. Микаило Цвијовић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бб, неисправна документација, 

број наменског рачуна пољопривредног газдинства у потврди банке и број наменског 

рачуна пољопривредног газдинства у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава – 

подаци о пољопривредном газдинству, није исти. 

 

44. Зоран Романовић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. 8, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

45. Иван Ранковић из Лазаревца, ул. Краља Петра I бр. 56, неисправна документација, на 

листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

46. Предраг Матић из Лазаревца, ул. Милана Предића бр. 2, неисправна документација, на 

листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

47. Наташа Ивковић из Земуна, ул. Двадесет другог октобра бр. 3/18, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

48. Миливоје Аћимовић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема улице бр. 41, не испуњава 

услове. Јавним позивом је дефинисано да је минимална површина парцеле на коју се 

поставља жичана ограде 0,25 ha, а подносилац пријаве је конкурисао за површину 0,1643 

ha. 
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49. Бранка Роксић из Обреновца, ул. Немањина бр. 101/1/20, неисправна документација, на 

листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

50. Ненад Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 317, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

51. Бојан Станишић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 50/12, непотпуна документација, 

недостаје лична карта и лист непокретности. 

 

52. Петар Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 6, неисправна 

документација, достављена изјава се односи на доделу подстицајних средстава за набавку 

трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2021. годину. 

 

53. Славица Јовановић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. новембра бр. 38, непотпуна 

документација, недостаје потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава 

(потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње са подацима о 

структури биљне производње и Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци 

о пољопривредном газдинству са подацима о члановима пољопривредног газдинства, 

нису оригинали, лична карта, уверење о измиреном порезу и образац изјаве за доделу 

подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда 

за 2021. годину. 

 

54. Драгослава Андрејић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 195, не испуњава услове. 

Јавним позивом је дефинисано да је максимална површина парцеле на којој се поставља 

противградна мрежа са системом за наводњавање „кап по кап“ 1 ha, а подносилац пријаве 

је конкурисао за површину 1,0581 ha. 

 

55. Марина Митровић Мијајловић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 

неисправна документација, образац изјаве за доделу подстицајних средстава у области 

воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину, није попуњен ни 

потписан. 

 

56. Марко Митровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, непотпуна 

документација, недостаје уговор о закупу или уговор о уступању на коришћење без 

надокнаде катастарских парцела на којима се поставља опрема и сагласност власника - 

сувласника предметне катастарске парцеле који није члан комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства, којом дозвољава постављање опреме која је предмет Јавног 

позива најмање до 31.12.2027. године. 

 

57. Влада Јовановић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. 52, не испуњава услове, 

није измирио пореске обавезе на територији града Београда закључно са 30.03.2021. 

године. 
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58. Саша Мијајловић са Звездаре, ул. Западно селиште бр. 44а, непотпуна документација, 

недостају уговори о закупу или уговори о уступању на коришћење без надокнаде 

катастарских парцела на којима се поставља опрема и сагласности власника - сувласника 

предметне катастарске парцеле који нису чланови комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства, којом дозвољавају постављање опреме која је предмет 

Јавног позива најмање до 31.12.2027. године; 

 

59. Милан Јанковић из Младеновца, ул. Јаше Продановића бр. 1/3/88, неисправна 

документација, потврда банке о активном броју наменског рачуна пољопривредног 

газдинства је из 2020. године. 

 

60. Јелена Настић из Раковице, ул. Тузланска бр. 9/4, неисправна документација, образац 

достављена изјава се односи на Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области 

пчеларства на територији града Београда за 2021. годину, и уговор о закупу катастарских 

парцела на којима се поставља опрема је копија. 

 

61. Александар Чупић из Сопота, ул. Аминачка бр. 5, не испуњава услове, изводу из 

регистра пољопривредних газдинства – структура биљне производње наведена је 

површина под пластеницима већа од 0,50 hа; 

62. Светлана Којић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 27, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

63. Влада Драгојловић из Обреновца, Дрен, ул. Пљоштара бр. 32, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

64. Тамара Петровић из Обреновца, Мислођин, ул. Костолачка бр. 9, непотпуна 

документација, недостаје потврда банке о активном броју наменског рачуна 

пољопривредног газдинства. 

 

65. Јованка Богдановић из Обреновца, Забрежје, ул. Савска бр. 159, непотпуна 

документација, недостаје потврда банке о активном броју наменског рачуна 

пољопривредног газдинства и сагласност сувласника предметне катастарске парцеле који 

није члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, којом дозвољава 

постављање опреме која је предмет Јавног позива најмање до 31.12.2027. године. 

 

66. Страхиња Николић из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска бр. 55, неисправна 

документација, на листу непокретности недостаје потпис издаваоца документа. 

 

67. Слободан Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, неисправна 

документација. Катастарска парцела број 4594/2 КО Ковачевац је од стране подносиоца 

пријаве Слободана Миливојевића узета у подзакуп од другог подносиоца пријаве 

Малише Миливојевића који такође на поменутој парцели жели да постави пластеник. 

68. Тијана Роглић из Раковице, ул. Моме Станојловића бр. 18/13с, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 
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подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утвђено је да је противградна 

мрежа постављена пре расписивања јавног позива. 

 

69.  Марија Стојановић са Палилуле, ул. Бановићка бр. 19/7, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на предметној 

парцели нема формиран засад. 

 

70.  Стефан Обрадовић из Младеновца, Рајковац, ул. Црквена бр. 58, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на делу 

парцеле на којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад. 

 

71.  Јована Урошевић из Раковице, ул. Какањска бр. 9, не испуњава услове, непосредним 

увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу подстицајних 

средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на катaстарским парцелама 

3648/1 и 3648/2 КО Међулужје нема формираног засада и да наведене катастарске 

парцеле не чине целину са катастарским парцелама 3694/1, 3694/2 и 3693/1 КО 

Међулужје.  

 

72.  Љиљана Ерић Милисављевић са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 169/92, не 

испуњава услове, непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености 

услова за доделу подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је 

да на парцели на којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

73.  Мијат Секулић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 125, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на парцели на 

којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

74.  Мина Газикаловић са Савског венца, ул. Милоја Ђака бр. 5, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на парцели на 

којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

75.  Драгана Петровић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 39Б/1/1, не 

испуњава услове, непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености 

услова за доделу подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је 

да на парцели на којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

76.  Иван Петронијевић из Лазаревца, Рудовци, Трбушница ул. Нема улице бр. ББ, не 

испуњава услове, непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености 

услова за доделу подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је 

да на парцели на којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 
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77.  Александар Кужет са Врачара, ул. Небојшина бр. 20/2/3, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на парцели на 

којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

78.  Јелена Николић са Вождовца, ул. Генерала Владимира Кондића бр. 13/34, не испуњава 

услове, непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за 

доделу подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на 

парцели на којој жели да постави жичану ограду, нема формиран засад; 

 

79. Анђа Миљанић из Лазаревца, ул. Кнеза Станоја бр. 4/16, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на парцели 

број 2575/1 има засад од око 0,10ha који је ограђен. Остали део парцеле чине кућа и 

двориште. На парцели број 2579/1 се налази воћњак, али је парцела ограђена. На делу 

парцеле број 2579/2 се наставља воћњак који се налази и напрцели број 259/1 који је 

такође ограђен, остали део парцеле је шума. Део парцеле 2580/1 је шума, 

 

80. Милош Петровић из Младеновца, ул. Алексе Челебоновића бр. 13, не испуњава услове, 

непосредним увидом на терену Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу 

подстицајних средстава из области воћарства и повртарства, утврђено је да на парцели на 

којој жели да постави противградну мрежу, нема формиран засад; 

  

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

Одлуке о додели подстицајних средстава у области воћарства и повртарства 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 

воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину. 

 

 

 

 

 

 

 


