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На основу Закључка градоначелника града  Београда, број: 3-1632/21-Г од 04. марта 2021. године, 
Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства за набавку трактора или 
пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину, утврђене 
Листе подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 
32-5/21 од 14.07.2021. године, и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 
32-5/21 од 14.07.2021. године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 
Секретаријата за привреду доноси: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

О Д Л У К У 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
I Додељују се подстицајна средства за набавку трактора или пољопривредних прикључних 
машина на територији града Београда за 2021. годину, следећим подносиоцима пријава: 
 
 

1. Александар Срећковић из Младеновца, Јагњило, ул. Вучиначка улица бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

2. Никола Аврамовић из Младеновца, ул. Десимира Благојевића бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

3. Жељко Вуковић из Младеновца, Шепшин, ул. Брђанска бр. 030, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

4. Радица Радосављевић из Обреновца, Баљевац, ул. Нема улице бр. 95, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 124.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

5. Петар Стојановић са Палилуле, Велико Село, ул. Омладинска бр. 31, 80% прихватљивих 

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

6. Марко Ристић из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска бр. 23, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 286.400,00 динара за набавку ротационе ситнилице, сетвоспремача и плуга. 

7. Новица Казанџић са Палилуле, Сланци, ул. Маршала Тита бр. 88, 80% прихватљивих 

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

8. Милорад Деспотовић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 297, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку утоваривача.  

9. Снежана Чоловић са Чукарице, ул. Илије Стојадиновића бр. 69, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротоситнилице и воћарског тарупа. 

10.  Бранко Велицки из Земуна, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

11.  Нина Кузмић из Младеновца, Кораћица ул. Каменица бр. 23, 80% прихватљивих 

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

12.  Ана Милосављевић из Обреновца, Бровић, ул. Здравка Ј. Милосављевића бр. 58, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и 

сетвоспремача. 
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13.  Јелена Јоксић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 387.040,00 динара за набавку приколице. 

14.  Маријана Јованић из Обреновца, Пољане, ул. Нема улице бр. 57, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 163.200,00 динара за набавку дрљаче. 

15.  Тамара Краљевић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 237, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 130.528,00 динара за набавку сакупљача сена, прскалице и расипача 

ђубрива. 

16.  Јована Гајић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

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

17.  Тијана Живановић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 531, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

18.  Драгана Јекић из Сопота, Неменикуће, ул. Партизански пут бр. 235, 80% прихватљивих 

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

19.  Младен Бајић из Младеновца, Велика Крсна, ул Косовских јунака бр. 21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.028,00 динара за набавку трактора. 

20.  Марија Турк из Сурчина, Јаково, ул. Ослобођења бр. 84, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

21.  Данијела Рибошкић са Палилуле, Сланци, ул. Изворска бр. 7, 80% прихватљивих 

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

22.  Марина Живановић из Лазаревца, ул. Станислава Сремчевића Црног бр. 2 а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

23.  Катарина Божовић са Звездаре, ул. Миријевски венац бр. 28/17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача ђубрива, прскалице, 

сетвоспремача и шпартача. 

24.  Милица Јовановић из Барајева, Бељина, ул. Осредачка бр. 14, 80% прихватљивих 

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

25.  Кристина Петронијевић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 320.136,00 динара за набавку атомизера, ротационе 

косачице и сакупљача сена. 

26.  Сузана Тодоровић из Обреновца, Конатице, ул. Нема улице бр. 396, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 220.800,00 динара за набавку тањираче и дрљаче. 

27.  Милица Мирковић из Лазаревца, Рудовци, ул. Апатинска бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 310.400,00 динара за набавку ваљка, прскалица и расипача ђубрива. 

28.  Марина Љубисављевић из Гроцке, Пударци ул. 7. јула бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

29.  Катарина Лејић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

30.  Драгана Милосављевић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 35а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице и 

атомизера. 

31.  Јелена Томић из Обреновца, Пироман, ул. Предрага Марковића Алимпије бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

32.  Слађана Гајић из Сопота, Губеревац ул. Божидара Тодоровића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 124.800,00 динара за набавку атомизера. 

33.  Ивана Младеновић из Гроцке, Ритопек, ул, 8. октобра бр. 54, 80% прихватљивих 

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

34.  Јелена Урошевић из Обреновца Мислођин, ул. Брђанска бр. 68, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице, сетвоспремача и расипача 

ђубрива. 
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35.  Марина Сајић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 285, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 364.800,00 динара за набавку приколице. 

36.  Душица Грујичић из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 153/4, 80% прихватљивих 

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

37.  Ивана Радосвљевић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 12, 80% прихватљивих 

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

38.  Драгана Станимировић из Обреновца, Конатице, ул. Нема улице бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 312.000,00 динара за набавку приколице. 

39.  Тања Михајловић из Земуна, Батајница, ул. Бојчинска бр. 5/5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 396.480,00 динара за набавку приколице. 

40.  Даница Вељовић из Сопота, Ђуринци, ул. Слободана Пенезића - Крцуна бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

41.  Неда Мирковић Живановић са Вождовца, ул. Каплара Момчила Гаврића бр. 1/В/19, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

42.  Марина Јанковић из Сурчина, Јаково, ул. Бољевачка бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

43.  Сања Вулетић из Лазаревца, Петка, ул. Ивановића пут бр. 11, 80% прихватљивих 

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

44.  Весна Арсеновић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Тамнавска бр. 022, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 84.544,00 динара за набавку прскалице и расипача 

ђубрива. 

45.  Марко Панић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 51, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

46.  Сања Душић из Гроцке, Умчари, ул. Косовска бр. 55, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

47.  Тања Кандић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 140, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

48.  Данијела Тешић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

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

49.  Татјана Иванковић са Чукарице, ул. Љешка бр. 51/24, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 124.608,00 динара за набавку атомизера. 

50.  Сандра Радовановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема Улице бр. 121, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

51.  Сандра Лакићевић из Обреновца, Звечка, ул. Драга Вуковића-Корчагина бр. 231, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

52.  Ивана Радојковић из Младеновца, Влашка, ул. Краља Александра I бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

53.  Слађана Воштић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 141/6,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 146.320,00 динара за набавку сетвоспремача и прскалице. 

54.  Јовица Станковић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. Новембра бр. 53, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 370.584,00 динара за набавку атомизера. 

55.  Виолета Станојевић из Гроцке, Живковац, ул. Добривоја Михајловића бр. 39, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 948.662,00 динара за набавку трактора. 

56.  Јасмина Павловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Пијац бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

57.  Славица Грујић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Десимира Милошевића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

58.  Љиљана Ђорђевић из Младеновца, Рабровац, ул. Српских владара бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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59.  Љубинка Станковић са Чукарице, Сремчица, ул. Дољанска бр. 38, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 63.984,00 динара за набавку прскалице. 

60.  Милица Нићифоровић из Обреновца, Јасенак ул. Нема улице бр. 46, 80% прихватљивих 

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

61.  Урош Влајковић из Обреновца, Бело Поље, ул. Тамнавска бр. 25а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице.  

62.  Невена Рацановић са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36г, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку косачице. 

63.  Кристина Милосављевић из Гроцке, Умчари, ул. Лоле Рибара бр. 42, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.334,34 динара за набавку трактора. 

64.  Никола Савковић из Лазаревца, Барошевац, ул. Равногорска бр. 45, 80% прихватљивих 

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

65.  Тамара Радисављевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Станије Томић бр. 213, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 370.400,00 динара за набавку прскалице и приколице. 

66.  Милош Марковић из Обреновца, Звечка, ул. 14 бр. 20, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

67.  Сашка Петровић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јула бр. 39, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

68.  Милан Перишић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 5Б, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

69.  Лазар Калаичић са Вождовца, Рипањ, ул. Пут за шупљу стену бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и ротационе ситнилице. 

70.  Марко Јовановић из Обреновца, Скела, ул. 10. октобра бр. 85, 80% прихватљивих 

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

71.  Сања Митровић из Сурчина, Прогар, ул. 12. августа бр. 89, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

72.  Никола Стефановић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 420, 80% прихватљивих 

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

73.  Ана Миливојевић из Гроцке, Заклопача, ул. 1 мај бр. 8, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

74.  Вељко Мијаиловић из Гроцке, Пударци, ул. Првомајска бр. 26, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

75.  Дејана Терзић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Трећег октобра бр. 6а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

76.  Милица Стаменић из Обреновца, Велико поље ул. Нема улице бр. 251, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањирача. 

77.  Невена Павловић из Младеновца, Марковац, ул. Бољарска бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

78.  Сара Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 292, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку плуга. 

79.  Марија Младеновић са Палилуле, Борча, ул. Ивана Милутиновића бр. 23, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 143.488,00 динара за набавку атомизера. 

80.  Тамара Велимировић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице бр. 126, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

81.  Иван Богићевић из Обреновца, Бело Поље, ул. Белопољска бр. 14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку житне сејалице. 

82.  Душан Ристић из Гроцке, Винча, ул. Видовданска бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 
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83.  Владимир Бирчанин из Обреновца, Трстеница, ул. Нема улице бр. 229, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

84.  Урош Маричић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 216, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сакупљача сена и косачице. 

85.  Милош Стевановић из Барајева, Бождаревац, ул. Кућине бр. 16, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 260.512,00 динара за набавку ротационе косачице, прскалица, 

грабуље и расипача ђубрива. 

86.  Јагода Штевин из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 40, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

87.  Марија Радисављевић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Дише Ђурђевића бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 346.920,00 динара за набавку приколице. 

88.  Андреја Мијаиловић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 44, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

89.  Јована Павловић из Сопота, ул. Милентија Секулића бр. 14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

90.  Александар Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановића бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

91.  Марина Слабињац из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска 7а, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

92.  Иван Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 70, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

93.  Никола Лазаревић из Барајева, Мељак, ул. Маршала Тита бр. 104, 80% прихватљивих 

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

94.  Невена Гавриловић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 185, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 

95.  Александар Блануша из Сурчина, Добановци, ул. Угриновачка бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

96.  Ивана Николић из Младеновца, Рабровац, ул. Класовачка бр. 20, 80% прихватљивих 

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

97.  Јелена Живковић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 173, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 356.945,28 динара за набавку приколице. 

98.  Александар Живановић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

99.  Александар Љубисављевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар Револуције бр. 53, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

100. Стефан Вујић из Младеновца,  Рабровац, ул. Недића пут бр. 2, 80% прихватљивих 

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

101. Немања Јадранин из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 35, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

102. Јована Мишковић из Обреновца, ул. Проте Матеје Ненадовића бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и ротационе 

косе. 

103. Љиљана Бабић из Обреновца, Грабовац, ул. Велика градина бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

104. Милош Марјановић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 57, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

105. Милена Станковић из Младеновца, Рајковац, ул. Лазе Пачуа бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 107.616,00 динара за набавку тањираче. 
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106. Милица Лазаревић са Вождовца, ул. Војводе Степе бр. 116/43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 789.218,44 динара за набавку трактора. 

107. Милош Мрдовић из Лазаревца, ул. Пере Ерјавеца бр. 21/28, 80% прихватљивих 

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

108. Милош Ивановић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 012а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

109. Татјана Стојаковић Марковић из Земуна, Угриновци, ул. Скељани бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

110. Марија Богдановић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 46, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 264.400,00 динара за набавку прскалице, тањираче и сетвоспремача. 

111. Марија Чанић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 459, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

112. Јована Чолаковић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 100, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 291.600,00 динара за набавку прскалице, ротационе 

косачице и сетвоспремача. 

113. Ивана Ивановић Матић из Обреновца, ул. Светог Саве бр. 1/22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

114. Александар Милосављевић из Гроцке, Калуђерица, ул. Војводе Степе 

Степановића бр. 53, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку 

тањираче. 

115. Јасмина Гајић из Сопота, Раља, ул. Космајског одреда 17б, 80% прихватљивих 

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

116. Ивица Живојиновић из Младеновца, Шепшин, ул Језерска бр. 14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сетвоспремача, плуга и 

утоваривача стајњака. 

117. Ивана Јордановић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 143, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

118. Стефан Марковић из Лазаревца, ул. Јабланичка бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.800,00 динара за набавку ротационе косачице. 

119. Душан Топаловић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 372.880,00 динара за набавку приколице. 

120. Невена Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

121. Немања Столић из Лазаревца, ул. Колубарски трг бр. 143, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 372.880,00 динара за набавку приколице. 

122. Јелена Лазаревић из Младеновца, Рабровац, ул. Марошевачка бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

123. Марко Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовски јунака бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

124. Ненад Поповић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 96, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

125. Урош Николић из Барајева, Велики Борак, ул. Милића Марјанчевића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 230.147,20 динара за набавку сетвоспремача и фрезе. 

126. Саша Ђуричић из Барајева, Рожанци, ул. Тијановачка бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 940.581,60 динара за набавку трактора. 

127. Милан Гајић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Милована Јовичића бр. 7а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку рото ситнилице и 

атомизера. 
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128. Милош Ђорђевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 162, 80% 

прихватљивих трошкова у износу оd 212.000,00 динара за набавку атомизера. 

129. Ђорђе Јовановић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 159, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 244.000,00 динара за набавку атомизера и прскалице. 

130. Немања Маринковић из Сопота, Неменикуће, ул. Цара Душана бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 245.600,00 динара за набавку фрезе. 

131. Гордана Ђерић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице бр. 344, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку приколице. 

132. Иван Вићентијевић из Лазаревца, Бурово, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

133. Иван Ђокић из Обреновца, Дрен, ул. Горњи Крај бр. 45, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

134. Света Сарић из Сопота, ул. Карађорђева бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

135. Данило Ранковић из Обреновца, Дрен, ул. Горњи крај бр. 40, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача ђубрива, прскалице, 

ротационе косачице и дрљаче. 

136. Милош Николић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Вучка Милићевића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

137. Драгана Стојановић из Гроцке, Винча ул. Професора Васића бр. 123, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

138. Бојан Николић из Лазаревца, Барошевац, ул. Барошевачка бр. 74, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

139. Предраг Дубоњац из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 76А/18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

140. Тања Станојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 592, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 

141. Милан Аничић из Обреновца, Ушће, ул. Гола бара бр. 80, 80% прихватљивих 

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

142. Тања Мијаиловић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 46, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

143. Даница Марковић из Сопота, Мала Иванча, ул. Четвртог јула бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

144. Жељко Рафаиловић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бр. 211, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.320,00 динара за набавку ротационе косачице, 

сетвоспремача и прскалице. 

145. Мирослав Мијаиловић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7. јула бр. 25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 324.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице и тилера. 

146. Милош Савић из Младеновца, ул.Бељевац, Бељевачка бр. 52, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 372.880,00 динара за набавку приколице. 

147. Зоран Ђурић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 57Ц, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку герминатора. 

148. Јована Комненић из Гроцке, Калуђерица, ул. Миријевска бр. 42А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

149. Драгана Јанковић из Младеновца, ул. Николе Пашића бр. 048/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

150. Милица Ђорђевић са Вождовца, ул. Костолачка бр. 60, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 951.080,00 динара за набавку трактора. 
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151. Немања Марковић из Лазаревца, ул. Др Симе Ровинског бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 158.356,00 динара за набавку прскалица, плуга и расипача 

минералног ђубрива. 

152. Мирјана Поповић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 364.944,00 динара за набавку приколице. 

153. Иван Стефановић са Палилуле, Сланци, ул. Кнеза Михаила бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 108.000,00 динара за набавку ротокосе. 

154. Анђелија Рекић са Палилуле, Борча, ул. Зрењанински пут бр. 153 п, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

У случају да неко од 154 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. 32-5/21 

од 14.07.2021. године. 

155. Душан Ћулум из Земуна, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 65, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

156. Бојан Милосављевић из Сопота, ул. Радничка бр. 1, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

157. Милорад Жарковић из Лазаревца, Вреоци, ул. Рударска бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку поцинковане цистерне. 

158. Јелена Душић из Гроцке, Умчари, ул. Косовска бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

159. Милена Старчевић из Земуна, Угриновци, ул. Београдска бр. 5, 80% прихватљивих 

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

160. Милан Недељковић из Лазаревца, ул. Дише Ђурђевића бр. 23, 80% прихватљивих 

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

161. Драган Миловановић из Лазаревца, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 210.400,00 динара за набавку ротационе косачице, утоварне лопате 

и растурача откоса. 

162. Катарина Марковић из Сопота, ул. Краља Петра I бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 396.008,00 динара за набавку дробилице, фрезе и транспортног 

бокса. 

163. Горан Елез из Лазаревца, Велики Црљени, ул. 1. маја бр. 29, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

164. Дејан Живановић из Лазаревца, ул. Нема улице бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 235.600,00 динара за набавку ротационе косачице и тањираче. 

165. Лела Миловановић из Обреновца, Трстеница ул. Нема улице бр. 93, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

166. Душан Кандић из Сопота, ул. Кнеза Милоша бр. 107б, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 215.704,00 динара за набавку атомизера и подривача. 

167. Олгица Бојић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 013, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 397.958,40 динара за набавку косачице и атомизера. 

168. Александар Михаиловић из Лазаревца, Дрен, ул. Краљевића Марка бр. 37, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 197.932,80 динара за набавку сакупљача сена. 
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169. Весна Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

170. Јелена Котуровић из Обреновца, Скела, ул. Милана Мирчетића бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

171. Ђорђе Јанковић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 58, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

172. Ивана Живковић из Младеновца,  Кораћица, ул. Кнеза Вићентија Петровића бр. 2, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 393.600,00 динара за набавку тракторског 

утоваривача и тањираче. 

173. Дејан Радојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице и 

атомизера. 

174. Ненад Петронијевић из Сурчина, Јаково, ул. Браће Панић бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

175. Марко Ранковић из Лазаревца, ул. Живојина Кузмановића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку плуга, фрезе и 

атомизера. 

176. Дарко Петровић из Сопота Дрлупа, ул. Властимира Весића бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку приколице. 

177. Горан Бојић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 220, 80% прихватљивих 

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

178. Маријана Симуновић из Лазаревца, Брајковац, Трбушнички пут бр. 86а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 259.666,66 динара за набавку мотокултиватора. 

179. Владимир Чикош из Земуна Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 43, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку култиватора 

шпартача. 

180. Жељка Павловић из Обреновца, Мислођин, ул. Мислођинска бр. 274а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 345.420,00 динара за набавку утоваривача стајњака, 

ротационе косачице и сакупљача сена. 

181. Марија Стојков са Палилуле, Борча, ул. Комбинатова бр. 5, 80% прихватљивих 

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

182. Раде Тодоровић из Лазаревца, ул. Лесковац бр. 104, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 245.856,00 динара за набавку прскалице, грабуља и сетвоспремача.  

183. Ивица Васковић из Сопота, Раља, ул. Радомира Јоцића бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.600,00 динара за набавку атомизера. 

184. Соња Здравковић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка, бр. 044, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

185. Иван Пауновић са Вождовца, ул. Боривоја Стевановића бр. 13/2/15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

186. Драган Живковић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 140.340,00 динара за набавку сакупљача сена и 

ротационе косачице. 

187. Фатма Тина Ал-Јидах Бенедикт са Вождовца, ул. Борисављевићева бр. 37, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

188. Ана Петровић из Младеновца, ул. Вука Караџића бр. 27/16, 80% прихватљивих 

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

189. Марина Влајковић из Обреновца, ул. Вука Караџића бр. 85/3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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190. Драгана Радовановић из Лазаревца, Жупањац, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

191. Милена Пајић Вучковић из Лазаревца, Степојевац, ул. Душана Петровића -

Шанета бр. 71, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку 

плуга, приколице и расипача ђубрива. 

192. Верица Андрејић-Радојичић из Гроцке, Пударци, ул. Првомајска бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

193. Драгица Ђуричић из Барајева, Рожанци, ул. Шумадијска бр. 78, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

194. Ненад Ђорђевић из Земуна, Сурчин, ул. Браће Новаковић бр. 015, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

195. Мирјана Бован из Младеновца, ул. Нушићева бр. 9/2/10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче, расипача, атомизера и 

сетвоспремача. 

196. Милина Пауновић из Сопота, Дучина, ул. Саве Живановића бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 173.200,00 динара за набавку ротационе косачице и 

сакупљача сена. 

197. Емилија Милијановић из Сопота, Дучина, ул. Љубомира Ивковића Шуце бр. 49, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 136.800,00 динара за набавку ротационе косачице 

и расипача ђубрива. 

198. Исидора Радосављевић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

199. Николина Радојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Дунавска бр. 17а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ускочног фрезера. 

200. Вељко Карић из Гроцке, Камендол, ул. 21. август бр. 211, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

201. Јована Прокић из Младеновца, Дубона, ул. Водоводска бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

202. Дарко Ристић из Гроцке, Винча, ул. Београдска бр. 21, 80% прихватљивих 

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

203. Милица Миливојевић из Обреновца, Бргулице, ул. Матића крај бр. 59, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 394.320,00 динара за набавку машине за постављање 

фолије, плуга, тарупа, расипача ђубрива, прскалице и тањираче. 

204. Марија Душић из Гроцке, ул. Косовска бр. 23, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 951.080,00 динара за набавку трактора. 

205. Лука Милованчевић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 090, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 312.800,00 динара за набавку ротационе косачице и 

тањираче. 

206. Марина Видосављевић из Гроцке, Камендол, ул. 21. август бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

207. Бојан Марјановић из Обреновца, Дрен, ул. Пут за Прњавор бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

208. Милан Недељковић из Гроцке, Пударци, ул. Народних Хероја бр. 50, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 192.000,00 динара за набавку воћарске тањираче. 

209. Стефан Павловић из Обреновца, Пироман, ул. Милутина Ераковића бр. 38, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

210. Вељко Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 142, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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211. Сања Ђурђевић из Младеновца, ул. Смедеревски пут бр. 91, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тракторске приколице. 

212. Урош Станишић из Лазаревца, Брајковац, ул. Бадемова бр. 55, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 71.720,00 динара за набавку сетвоспремача. 

213. Никола Спасојевић из Лазаревца, Дрен, ул. Цара Уроша бр. 68, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сетвоспремача. 

214. Лазар Јаковљевић из Лазаревца, Медошевац, ул. Ливадска бр. 39, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и ротационе 

косачице. 

215. Бориша Блажић са Вождовца, ул. Степеничка бр. 33, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку дробилице, атомизера и тарупа. 

216. Милица Николић из Сурчина, Јаково, ул. Балканска бр. 86, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 141.600,00 динара за набавку прскалице. 

217. Драгана Марковић из Младеновца, ул. Радничка бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 348.160,00 динара за набавку ротационе косачице, плуга, прскалице, 

расипача ђубрива и сетвоспремача. 

218. Лука Илић из Младеновца, ул. Карађорђева бр. 193, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

219. Марко Јеринић из Сопота, Дрлупа, ул. Ратка Јевића бр. 40, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе фрезе и тарупа. 

220. Јован Станковић из Сурчина, Бољевци, ул. Улица мира бр. 89, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

221. Дарко Гајичић из Младеновца, Шепшин, ул. Брђанска бр. 011, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

222. Предраг Ранковић из Обреновца, Пироман, ул. Милете Ераковића бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 196.000,00 динара за набавку ротационе косачице и 

прскалице. 

223. Немања Радисављевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 296.000,00 динара за набавку приколице. 

224. Јован Драгојловић из Обреновца, Дрен, ул. Пљоштара бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 311.520,00 динара за набавку задњег утоваривача. 

225. Михаило Милићевић из Гроцке, Винча, ул. Николе Пашића бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

226. Јелена Невенкић са Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 14ј/22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача са подривачем 

и фрезе. 

227. Милица Јанковић са Чукарице, ул. Космајска бр. 001В, 80% прихватљивих 

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

228. Слађана Тепић из Земуна, ул. Михаила Вукше бр. 9/1/3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сетвоспремача и расипача ђубрива. 

229. Драган Пауновић из Лазаревца, ул. Валандовска бр. 48, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 286.388,00 динара за набавку прскалице, сакупљача сена, расипача 

минералних ђубрива, дрљаче и ротационе косачице. 

230. Марина Савковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 285, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 266.208,00 динара за набавку рото ситнилице. 

231. Наташа Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 119, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

232. Филип Станчић из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 
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233. Марија Мајсторовић из Лазаревца, Дудовица, ул. Ибарски пут бр. 172, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

234. Бошко Јанковић из Младеновца, Кораћица, ул. Јована Војиновића -Јоце бр. 14, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 305.856,00 динара за набавку тањираче. 

235. Александар Аћимовић из Лазаревца, Бурово, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 175.440,00 динара за набавку прскалице и ротационе 

косачице. 

236. Немања Сарић из Сопота, Дучина, Драгише Сарића бр. 22, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку приколице. 

237. Марија Симић из Младеновца, ул. Краља Александра Обреновића бр. 117, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.000,00 динара за набавку трактора. 

238. Војислав Дачић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 086, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

239. Мирјана Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7. јула бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тракторске цистерне. 

240. Никола Ристић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Долина Шешира бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 179.360,00 динара за набавку сакупљача сена. 

241. Марко Спасојевић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 157в, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и ротационе 

косачице. 

242. Ђорђе Црвенковић из Обреновца, Ушће, ул. Гола бара бр. 002а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 292.640,00 динара за набавку дрљаче. 

243. Владимир Димитријевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 217.028,00 динара за набавку расипача ђубрива, 

прскалице и тањираче. 

244. Милан Жујевић из Сопота, Рогача, ул. Космајски венац бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 374.800,00 динара за набавку приколице. 

245. Милош Мратинковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног фронта бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 388.752,00 динара за набавку вученог атомизера. 

246. Марко Марковић из Обреновца, Пироман, ул. Предрага Марковића-Алимпије бр. 

10, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

247. Немања Маринковић из Младеновца, ул. Косни пут бр. 228, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

248. Филип Павловић из Гроцке, Дражањ, ул. 7. јула бр. 30, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

249. Марија Пуцаревић са Врачара, ул. Пожаревачка бр. 29/9/27, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тарупа и атомизера. 

250. Душан Манчић из Гроцке, ул. Вучко Милићевић бр. 93, 80% прихватљивих 

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

251. Сања Зоркић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 54а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку прскалице. 

252. Милица Весић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 512, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

253. Јована Петровић са Савског венца, ул. Славка Ћурувије бр. 22, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 933.753,34 динара за набавку трактора. 

254. Тамара Ђорђевић из Гроцке, Заклопача, ул. Космајска бр. 1а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 948.662,00 динара за набавку трактора. 

255. Бранислав Вукосављевић из Обреновца, Уровци, ул. Луг бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 54.280,00 динара за набавку прскалице.  
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256. Катарина Лончаревић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 57, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

257. Милица Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице 493а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тешке дрљаче. 

258. Снежана Стевановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ђурђевска бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

259. Дарко Недељковић из Лазаревца, Бистрица, ул. Хиљаду триста каплара бр. 362, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

260. Милан Петровић из Гроцке, Дражањ, ул. Синђелићева бр. 11, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 283.200,00 динара за набавку тањираче. 

261. Срђан Бабић из Барајева, Вранић, ул. Миливоја Стајковића Миће бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 345.504,00 динара за набавку дискосне косачице. 

262. Невена Милановић из Раковице, ул. Борска бр. 43/2, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

263. Бранко Љубичић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 181, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

264. Зорица Златић из Земуна Угриновци, ул. Скељани бр. 64, 80% прихватљивих 

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

265. Бојана Свилар из Сурчина, Јаково, ул. Проте Стаматовића бр. 88, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

266. Милан Косић из Обреновца, Пироман, ул. Драгутина Ђурђевића бр. 019, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 366.600,00 динара за набавку дрљаче. 

267. Александра Павловић из Гроцке, Дражаљ, ул. Београдска бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера.  

268. Милица Грујић из Земуна, ул. Београдска бр. 88, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

269. Неда Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр. 9а 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

270. Ђорђе Кузмановић из Младеновца, Јагњило, ул. Кузмановићева улица бр. 019, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 133.056,00 динара за набавку сетвоспремача. 

271. Тина Радосављевић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукасовића бр. 91, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

272. Александар Конта са Новог Београда, ул. Бул. Зорана Ђинђића бр. 151а/3/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 739.940,66 динара за набавку трактора. 

273. Владан Вићентијевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 20, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 221.408,00 динара за набавку ротационе косачице, 

расипача и прскалице. 

274. Душан Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 1а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 224.800,00 динара за набавку атомизера и тилера. 

275. Весна Жежељ са Новог Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 54/8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 327.600,00 динара за набавку дрљаче. 

276. Драган Платанић из Лазаревца Бистрица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

277. Драган Ђурђевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 207.600,00 динара за набавку расипача ђубрива и 

прскалице. 

278.  Александра Стаменић из Раковице, ул. Сердара Јанка Вукотића бр. 2/45, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 113.280,00 динара за набавку машине за израду 

банкова и постављање фолије. 
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279. Томислав Мунитлак из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 436, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 341.728,00 динара за набавку утоваривача. 

280. Милан Кнежевић из Гроцке. Врчин, ул. Београдска бр. 39, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 376.000,00 динара за набавку ротационе ситнилицце и померљиве 

рото ситнилице. 

281. Александар Радојевић из Сопота, ул. Јована Жујовића бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 134.000,00 динара за набавку тилера, расипача ђубрива и дрљаче. 

282. Марија Јовчић из Барајева, Мељак, ул. Устаничка бр. 54, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче и плуга. 

283. Радиша Миловановић из Лазаревца, Дрен, ул. Краљевића Марка бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 322.480,00 динара за набавку прскалице, ротационе 

косачице, тањираче и расипача ђубрива. 

284. Милан Пајкић из Сурчина, Јаково, ул. Вујковачка бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 84.960,00 динара за набавку сетвоспремача. 

285. Марија Митровић из Младеновца, Кораћица, ул. Воиште бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 169.600,00 динара за набавку машине за кошење и ситњење. 

286. Душан Степић из Обреновца, Велико поље ул. Нема улице бр. 71, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

287. Горан Ђерић из Лазаревца, Барошевац, ул. Ивањданска бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 267.152,00 динара за набавку прскалице и малчера. 

288. Мирјана Антонић из Гроцке, Бољевци, ул. Чмеликово насеље бр. 126, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 872.908,72 динара за набавку трактора. 

289. Милан Влашковић са Врачара, ул. Симе Игуманова бр. 14/1/1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

290. Сања Бошњаковић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 146, 80% прихватљивих 

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

291. Александар Војиновић из Младеновца, ул. Крагујевачка бр. 48, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 122.400,00 динара за набавку фрезе. 

292. Саша Николић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 87, 80% прихватљивих 

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

293. Јарослав Топољски из Сурчина, Бољевци, ул. Браће Вујић бр. 68, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 363.440,00 динара за набавку приколице. 

294. Татјана Недић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и малчера. 

295. Драгана Ивковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 270, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

296. Дејан Мијатовић из Барајева,Вранић, ул. Космајских партизана бр. 152, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 132.192,00 динара за набавку рото ситнилице. 

297. Марина Хрушкар из Сручина, Бољевци, ул. Улица Мира бр. 180, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 295.472,00 динара за набавку расипача ђубрива и 

кембриџ ваљка. 

298. Бојан Милошевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 520, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

299. Александар Чолић из Обреновца, Грабовац,ул. Нема улице бр.185, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

300. Горан Алексић из Барајева, Манић, ул. Животе Марковића бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 182.352,00 динара за набавку ротационе косачице и 

прскалице. 
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301. Небојша Радосављевић из Гроцке, Заклопача, ул. 1. маја бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 268.800,00 динара за набавку рото ситнилице. 

302. Душан Баћић из Обреновца, Скела, ул. Педесет шест родољуба бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

303. Саша Илић из Лазаревца, Петка, ул. Нема улице бр. 154, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 192.768,00 динара за набавку сетвоспремача и пужног транспортера 

за сточну храну. 

304. Мирко Мићиновац из Обреновца, ул. 4 бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

305. Оливера Павловић из Лазаревца, ул. Колубарски трг бр. 138, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера, фрезе и тарупа. 

306. Ионел Светку са Палилуле, Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 101, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 338.000,00 динара за набавку дрљаче. 

307. Срђан Молдован са Палилуле, Борча, ул. ЈНА бр. 74, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 198.400,00 динара за набавку сетвоспремача. 

308. Милан Јеличић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 519, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

309. Горица Бранковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 35, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 320.000,00 динара за набавку мулчара. 

310. Ненад Радосављевић из Гроцке, ул. Мајевичка бр. 14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 323.200,00 динара за набавку тарупа. 

311. Јелена Живковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 40, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

312. Дарко Лесендрић из Лазаревца, ул, Лесковац бр. 340, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 176.160,00 динара за набавку прскалице и сетвоспремача. 

313. Зоран Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ћосића бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 160.000,00 динара за набавку атомизера. 

314. Милан Митровић са Чукарице,Велика Моштаница, ул. Гњионска бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и подривача. 

315. Горица Димитријевић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића 

бр. 3, 80% прихватљивих трошкова у износу од 202.640,00 динара за набавку ротационе 

ситнилице и сетвоспремача. 

316. Горан Сајић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 364.944,00 динара за набавку приколице. 

317. Витомир Исајловић из Младеновца, ул. Мали пролаз бр. 76,80% прихватљивих 

трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

318. Емини Захида са Палилуле, Борча, ул. Младена Карамана бр. Бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе и ротационе 

косачице.  

319. Јованка Вукеновић из Сурчина, Бољевци, ул. Браће Вујић бр. 88, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 113.600,00 динара за набавку ваљка. 

320. Верица Јовановић-Поповић из Барајева, Арнајево, ул. Лазаревачки пут бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 370.400,00 динара за набавку рото косачице и 

расипача ђубрива. 

321. Власта Шумаковић са Вождовца, Пиносава, ул. II нова бр. 46а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 156.160,00 динара за набавку ротационе косачице и прскалице. 

322. Тиби Попеску са Палилуле, Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 37, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку плуга. 



16 
 

323. Гордана Душић из Гроцке, Умчари, ул. Косовска бр. 21, 80% прихватљивих 

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

324. Драгослав Ивановић из Барајева, ул. Миодрага Вуковића бр. 45, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

325. Жељко Лазаревић из Сопота, Дучина, ул. Саве Живановића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

326. Радослав Обрадовић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 131 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача ђубрива, 

тањираче и тилера. 

327. Драгица Јанићијевић из Гроцке, Дражањ, ул. Вука Караџића бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

328. Славиша Радосављевић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 51, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 156.000,00 динара за набавку атомизера. 

329. Весна Вујић из Младеновца, Влашка ул. Гробљански пут бр. 18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

330. Милан Пуповац из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 55, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 174.640,00 динара за набавку косачице и 

сетвоспремача. 

331. Михаило Јовановић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 291.200,00 динара за набавку ротационе косачице, 

фрезе и сетвоспремача. 

332. Јасминка Радовић – Стојановић из Сурчина, Бољевци, ул. Улица мира бр. 103, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 334.176,00 динара за набавку дрљаче. 

333. Александар Благојевић из Лазаревца, ул. Војводе Степе бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

334. Драган Лукић из Младеновца, Влашка, ул. Кружни пут бр. 9,80% прихватљивих 

трошкова у износу од 162.400,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

335. Зоран Вујић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 63/19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 294.224,00 динара за набавку мулчера. 

336. Јелица Живановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку приколице. 

337. Милена Јаковљевић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бр. бб,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 398.881,60 динара за набавку прскалице и приколице. 

338. Зоран Вељковић из Гроцке, Болеч, ул. Маршала Тита бр. 28, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

339. Раде Стевановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Седмог јула бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 388.666,66 динара за набавку тањираче. 

340. Милун Јанић из Сопота, ул. Партизански пут бр. 361, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 200.800,00 динара за набавку тањираче. 

341. Борисав Живковић из Сопота,  Дучина, ул. Милише Мишића бр. 23, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 142.880,00 динара за набавку прскалице и сакупљача 

сена. 

342. Слободан Јанковић из Сурчина, Јаково, ул. Бољевачка бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 390.816,00 динара за набавку дрљаче.  

343. Милош Лукић из Гроцке, Ритопек, ул. ЈНА бр. 5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе. 

344. Милош Кузмановић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 580, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 377.200,00 динара за набавку прскалице, ротационе 

косачице, утоварне лопате, ротационе ситнилице и расипача ђубрива. 
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345. Марко Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мајданска бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

346. Лазар Савковић из Гроцке, ул. Вучка Милићевића бр. 125, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањирача. 

347. Лука Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 69б, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку мулчера. 

348. Никола Јовановић из Гроцке, Брестовик, ул. Миће Стојковића бр. 68, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

349. Мирко Чолаковић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 102, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 249.032,00 динара за набавку плуга. 

350. Никола Петровић из Гроцке, Бегаљица, ул. 1. маја бр. 53, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

351. Милета Радојевић из Сопота, Стојник, ул. Љубивоја Живановића бр. 33, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

352. Немања Мијаиловић из Сопота, Дучина, ул. Петловачка бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 379.200,00 динара за набавку тањираче, ротационе косачице и 

прскалице. 

353. Никола Газикаловић са Савског венца, ул. Милоја Ђака бр. 5, 80% прихватљивих 

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

354. Михаило Антонијевић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Трећег октобра бр. 155, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку приколице. 

355. Младен Милошевић из Младеновца, Влашка, ул. Боре Лазића бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 297.600,00 динара за набавку хидрауличног 

утоваривача. 

356. Драган Марковић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Светосавски пут бр. 037, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 173.200,00 динара за набавку ротационе 

косачице и сакупљача сена. 

357. Сава Недић из Земуна, Угриновци, ул. Београдска бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

358. Петар Младеновић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 38, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атмизера. 

359. Вања Николић из Барајева Велики борак, ул. Милића Марјанчевића бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

360. Урош Милојевић из Младеновца,  Ковачевац ул. Димитрија Иванчевића бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

361. Вања Илић из Младеновца,  ул. Карађорђева бр. 193, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

362. Јован Радојичић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 62, 80% прихватљивих 

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

363. Денеш Шимон из Земуна, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр.41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче са пакер 

ваљком. 

364. Мирослав Хавран из Сурчина, Бољевци, Ул. Мира бр. 185, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 207.680,00 динара за набавку расипача ђубрива. 

365. Никола Пајић из Обреновца, Конатице ул. Нема улице 27 Д, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

366. Бојан Мијаиловић из Обреновца, Вукићевица ул. Нема улице бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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367. Марко Јанић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 687, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

368. Никола Вићовац из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сетвоспремача, 

ротационе косачице,плуга и тањираче. 

369. Јован Тапић са Палилуле, ул. Драгослава Срејовића бр. 70, 80% прихватљивих 

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

370. Јагош Матијашевић из Земуна, ул. Томице Поповића бр. 44, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

371. Душан Радосављевић из Лазаревца, ул. Ивана Миловановића бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 248.764,00 динара за набавку ротационе косачице и 

сакупљача сена. 

372. Бојан Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 307, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

373. Иван Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 017, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

374. Милутин Безмаревић из Младеновца, ул. Ивана Милутиновића бр. 117, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 199.200,00 динара за набавку атомизера и расипача 

ђубрива. 

375. Никола Блажић из Сопота, ул. Космајских партизана бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сакупљача сена, дрљаче, 

сетвоспремача, расипача ђубрива, култиватора и прскалице. 

376. Ђорђе Симић из Барајева, Арнајево, ул. Будимира Симића бр. 34, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 339.840,00 динара за набавку приколице. 

377. Александар Вићовац из Младеновца,  Белуће, ул. Белућанска бр. 12, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

378. Бранко Нешић из Гроцке, Ритопек, ул. Дунавско сокаче бр. 2, 80% прихватљивих 

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

379. Иван Ескић из Младеновца, Ковачевац, ул. Маковичка бр. 63, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 116.800,00 динара за набавку прскалице и дрљаче. 

380. Душан Лазаревић из Гроцке, Брестовик, ул. Партизански пут бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

381. Немања Нешић са Вождовца, Зуце, ул. Нова 11 бр. 16, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 348.985,63 динара за набавку пнеуматске сејалице и дрљаче. 

382. Александар Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Светолика Ранковића бр. 160, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

383. Лазар Петровићиз Барајева, Велики Борак, ул. Милисава Богдановића бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе пипалице и 

атомизера. 

384. Саша Марић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 86, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 136.800,00 динара за набавку ротационе косачице и расипача ђубрива. 

385. Милош Милошевић из Младеновца, Влашка, ул. Боре Лазића бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

386. Жарко Цолић из Гроцке, ул. Булевар ослобођења бр. 70, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и ротационе ситнилице. 

387. Милош Лазаревић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице  бр. 64, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и фрезе 

пипалице. 
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388. Милан Савковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 285, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку траткора. 

389. Иван Стојановић из Гроцке, ул. Космајска бр. 1. 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 248.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

390. Дарко Симић из Младеновца,  Велика Крсна, ул. Пут Рогића бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

391. Драгомир Николић из Сурчина, Добановци, ул. Лоле Рибара бр. 70, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

392. Александар Станојевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Срећка Максимовића 

бр. 20, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

393. Александар Максимовић из Младеновца, Ковачевац, ул. Војислава Дањмановића 

бр. 051, 80% прихватљивих трошкова у износу од 202.640,00 динара за набавку 

сетвоспремача и ротационе ситнилице. 

394. Жарко Узелац из Сурчина, Јаково, ул. Сурчинска бр. 49, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 395.520,00 динара за набавку подривача. 

395. Милан Илић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 273, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и тањираче. 

396. Влада Милићевић из Младеновца, Дубона, ул. Цигановачка бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.480,00 динара за набавку тањираче. 

397. Перица Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 116, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

398. Младен Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 1, 80% прихватљивих 

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

399. Милош Милосављевић из Сопота, Мала Иванча, ул. Народних хероја бр. 48, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 151.200,00 динара за набавку атомизера. 

400. Иван Јанковић из Гроцке Пударци, ул. Палих бораца бр. 88, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку трактора. 

401. Милан Илић из Гроцке, Пударци, ул. Народних Хероја бр. 72, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку тањираче. 

402. Петар Петровић из Сурчина, Прогар, ул. Владе Обрадовића - Каменог бр. 31, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку прскалице, расипача и 

сетвоспремача. 

403. Слободан Доловац из Сурчина, Прогар, ул. Дванаестог августа бр. 93, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

404. Милан Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке Шуме бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку утоваривача стајњака и 

ротационе косачице. 

405. Марко Павловић из Гроцке ул. Булевар ослобођења бр. 54, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

406. Новица Лакићевић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 739.213,94 динара за набавку трактор. 

407. Душан Ђорђевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 47, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 948.662,00 динара за набавку трактора. 

408. Милош Радојевић из Гроцке,  Дражањ, ул. Београдска бр. 080, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 207.280,00 динара за набавку плуга и тањираче. 

409. Марко Павловић из Младеновца, Шепшин, ул. Видовданска бр. 029, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 368.480,00 динара за набавку ротационе косачице, 

атомизера, расипача ђубрива и сакупљача сена. 
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410. Иван Јанковић из Младеновца, Влашка, ул. Прелепац бр. 89, 80% прихватљивих 

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

411. Младен Стојановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Давидова бр. 49, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку подривача. 

412. Миљан Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Гробљански пут бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 347.896,00 динара за набавку атомизера и фрезе. 

413. Радивоје Јеремић из Младеновца, Шепшин, ул. Видовданска бр. 021, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.000,00 динара за набавку ротационе фрезе 

пипалице и ротационе ситнилице. 

414. Небојша Јанковић из Сопота, ул. Карађорђева бр. 22, 80% прихватљивих 

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

415. Милош Иванковић из Барајева, Бождаревац, ул. Татарински гај бр. 21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 148.560,00 динара за набавку ротационе косачице и 

ваљка. 

416. Горан Мијајловић из Сопота, Дучина, Саве Живановића бр. 40,80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.800,00 динара за набавку ротационе косачице. 

417. Александар Жујовић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 287.200,00 динара за набавку атомизера и малчера. 

418. Живорад Богићевић из Обреновца, Бело Поље, ул. Белопољска бр. 48, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

419. Живан Плавшић из Сурчина, Добановци, ул. Земунска бр. 104, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

420. Велимир Недељковић из Младеновца, ул. Краља Александра Обреновића бр. 43, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

421. Мирослав Илић из Младеновца, ул. Светозара Марковића бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 229.840,00 динара за набавку ротационе ситнилице, подривача и 

воћарско виноградарског плуга. 

422. Милош Лазаревић са Новог Београда, ул. Шпанских бораца бр. 54/11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 132.800,00 динара за набавку тракторског подривача 

за воћњаке и дворедне сејалице. 

423. Синиша Радосављевић из Гроцке Брестовик, ул. Устаничка бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе. 

424. Бојан Недељковић из Гроцке Пударци, ул. Народних Хероја бр. 50 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 252.000,00 динара за набавку фрезе. 

425. Дејан Тодоровић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку трактора. 

426. Мирослав Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 29, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку воћарске тањираче. 

427. Александар Златковић из Барајева Лисовић, ул. Ратка Јевтића бр. 106а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 339.200,00 динара за набавку атомизера, ротационе 

ситнилице и расипач ђубрива. 

428. Александар Павловић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 190, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 362.496,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

429. Владимир Петровић са Врачара, ул. Мачванска бр. 22/8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

430. Мирко Станишић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 222, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 308.800,00 динара за набавку плуга и сетвоспремача. 

431. Милан Марић из Лазаревца, ул. Светог Димитрија 14/5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 179.200,00 динара за набавку сетвоспремача и плуга. 
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432. Милић Танасијевић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 210, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 259.584,00 динара за набавку рото ситнилице 

433. Небојша Ђукић из Младеновца, Ковачевац, ул. Маковичка бр. 74, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.000,00 динара за набавку ротационе фрезе и 

ротационе ситнилице. 

434. Срђан Драганов из Земуна, Угриновци, ул. Крњешевачка бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку плуга 

435. Немања Вићентијевић из Барајева,Бељина, ул. Трг VI личке дивизије бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку мулчара, прскалице и 

косачице. 

436. Ђорђе Мишковић са Савског венца, ул. Незнаног јунака бр. 38, 80% прихватљивих 

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

437. Душан Јоксић из Барајева Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 003 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 362.320,00 динара за набавку приколице. 

438. Ивица Живојиновић из Гроцке, Пударци, ул. Палих Бораца бр. 65, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

439. Младен Ивковић из Сопота, Рогача, ул. Седмог јула бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

440. Дарко Радосављевић са Врачара, ул. Голсвордијева бр. 32/5/11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе, плуга, фрезе 

пипалице, ваљка и тањираче. 

441. Предраг Мишић из Обреновца, Бровић, ул. Драгољуба П. Петровића бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 254.320,00 динара за набавку сетвоспремача и фрезе. 

442. Миланче Живојиновић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут рогића бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку трактора. 

443. Јасмина Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

444. Зоран Мијаиловић из Гроцке, Бегаљица, ул. 7. јула бр. 27, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку тракторске фрезе. 

445. Наташа Живановић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 354.000,00 динара за набавку приколице. 

446. Небојша Пауновић из Сопота, Дучина, Саве Живановића бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 358.800,00 динара за набавку утоваривача за ђубриво 

и скупљача сена. 

447. Љубиша Деспотовић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице бр. 68, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

448. Мирослав Радојичић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 104, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче, атомизера и 

приколице. 

449. Радан Поповић из Барајева, Вранић, ул. Космајских партизана бр. 5Б, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 100.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

450. Милан Гајић из Обреновца, ул. Немањина бр. 141, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

451. Златко Марјановић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 106, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

452. Александар Филиповић из Лазаревца, Петка, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

453. Бојан Радовановић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 22/1/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 
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454. Немања Костадиновић из Раковице, ул. Видиковачки венац бр.61, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 718.226,66 динара за набавку трактора. 

455. Дарко Радовановић из Барајева, Вранић, ул. Драгомира Пантића бр. 18а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 216.400,00 динара за набавку тарупа. 

456. Негован Аврамовић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

457. Љубиша Радојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Дунавска бр. 17а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

458.  Ненад Милошевић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 31А 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

459. Наташа Сушић са Чукарице, Остружница, ул. Буљубаше Ранка Урошевића бр. 

22,80% прихватљивих трошкова у износу од 96.512,00 динара за набавку тракторске 

прскалице и расипача. 

460. Мирослав Милошевић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Дише Ђурђевића бр. 

16а, 80% прихватљивих трошкова у износу од 41.600,00 динара за набавку утоварне виле. 

461. Милован Чанчаревић са Вождовца, ул. Бул. Пека Дапчевића бр. 106/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку косачице, прскалице, 

сакупљача сена и расипача ђубрива. 

462. Владан Бошковић из Обреновца, Бело Поље, ул. Кружни пут бр. 42, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

463. Верица Маринковић из Сопота, Сибница, ул. Миладина Лазаревића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 272.800,00 динара за набавку прскалице и сакупљача 

сена. 

464. Драган Палалић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 108, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 370.600,00 динара за набавку атомизера. 

465. Горан Ристић из Гроцке, Умчари, Ковачева бр. 5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку приколице, расипача и рото сакупљача. 

466. Жаклина Бошњаковић-Леро са Старог Града, ул. Солунска бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

467. Гордана Обрадовић из Лазаревца, Брајковац, ул. Бадемова бр. 52, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку подривача. 

468. Милош Радовановић из Лазаревца, ул. Воје Ђурића бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 175.560,00 динара за набавку атомизера. 

469. Горан Стевановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ђурђевска бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

470. Неда Матић из Гроцке, ул. Шумадијска бр. 8, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 256.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

471. Вера Пауновић из Лазаревца, ул. Слободана Пенезића Крцуна бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

472. Горан Цветковић из Барајева, Бељина, ул. Јована Поповић бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

473. Марина Сретеновић из Гроцке, Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 100, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе. 

474. Љиљана Живковић из Обреновца, Ушће, ул. Горјача бр. 220, 80% прихватљивих 

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

475. Зоран Маринковић из Сопота Неменикуће, ул. Вука Караџића бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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476. Зоран Алавања из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 40Ц, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 93.550,40 динара за набавку расипача и тракторске 

прскалице. 

477. Данијела Ђоинчевић са Чукарице, ул. Милана Јовановића бр. 10/6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 32.928,00 динара за набавку расипача ђубрива. 

478. Горан Стевановић из Гроцке, Умчари, ул. Миће Стојковића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

479. Недељка Радосављевић са Врачара, ул. Голсвордијева бр. 32/11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 861.616,00 динара за набавку трактора. 

480. Драгивоје Милошевић из Барајева Бељина, ул. Кленовачка бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

481. Весна Којић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских Бригада, бр. 43, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 161.520,00 динара за набавку сакупљача сена сунце и 

ротационе косачице. 

482. Зоран Ђорђевић из Барајева, Арнајево, ул. Лазаревачки пут бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку рото ситнилице и 

атомизера. 

483. Слађана Маринковић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 198, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

484. Гордана Ђурђевић из Обреновца, Дражевац, ул. Веверички крај бр. 210, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 100.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

485. Љиљана Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јула бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

486. Славиша Живановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Бојин пут бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 381.760,00 динара за набавку ситнилице, расипача 

ђубрива, прскалице и елеватора. 

487. Славица Живковић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 123.200,00 динара за набавку ротационе косачице и 

расипача ђубрива. 

488. Предраг Пешић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 54, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

489. Владан Матић из Лазаревца, Араповац, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 111.264,00 динара за набавку ротациионе косачице. 

490. Драган Колачарић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 240.720,00 динара за набавку косачице. 

491. Владан Матић из Сопота, Дрлупа, ул. Седмог јула бр. 6а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 900.672,66 динара за набавку трактора. 

492. Момчило Гајић са Палилуле, Сланци, ул. Првог маја бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 169.600,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

493. Станија Николић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Љубивоја Гајића бр. 46, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 68.800,00 динара за набавку опружног култиватора. 

494. Рајко Матовић из Сурчина, Бољевци, ул. Чмеликово насеље бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и прскалице. 

495. Мила Тимотијевић из Сопота, Рогача, ул. Пролетерска бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 194.400,00 динара за набавку тањираче, утоварне лопате и расипача 

ђубрива. 

496. Милан Чобановић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукасовића бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 78.720,00 динара за набавку мотокултиваторске 

прскалице. 
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497. Радиша Максимовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Срећка Максимовића бр. 

15, 80% прихватљивих трошкова у износу од 370.451,20 динара за набавку атомизера и 

сецкалице за гране. 

498. Зоран Дрењанин из Барајева, Баћевац, ул. Академика Петра Стевановића бр. 62 

А, 80% прихватљивих трошкова у износу од 243.744,00 динара за набавку рото ситнилице 

и тракторске косачице. 

499. Радоје Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 93, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 168.000,00 динара за набавку атомизера. 

500. Златија Стевановић из Гроцке, Ритопек, ул. Авалска бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку рото ситнилице и воћарског хидро 

ножа. 

501. Ратибор Кузмановић из Барајева, ул. Стара Липовица бр. 172, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 223.200,00 динара за набавку увијача бала. 

502. Миломир Сарић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 161.600,00 динара за набавку плуга, растурача откоса 

и расипача ђубрива. 

503. Зоран Ранковић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајског одреда бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 231.280,00 динара за набавку плуга, тањираче и 

прскалице. 

504. Предраг Пауновић из Сопота, Дучина, Љубомира Ивковића Шуце бр. 66а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

505. Срђан Михајловић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку трактора. 

506. Ненад Станишић из Лазаревца, ул. Косте Рацина бр. 68, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 336.864,00 динара за набавку ротационе косачице. 

507. Дарко Станаревић из Лазаревца, ул. Седмог јула бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 280.032,00 динара за набавку ротационе ситнилице и сетвоспремача. 

508. Драган Томић из Барајева, Арнајево, ул. Космајског одреда бр. 39, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 296.160,00 динара за набавку утоваривача стајњака и 

ротационе косачице. 

509. Владимир Пауновић са Врачара, ул. Шуматовачка бр. 149/1/4, 80% прихватљивих 

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

510. Ненад Мирковић из Младеновца, ул. Јанка Веселиновића бр. 5/3/15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 122.400,00 динара за набавку тарупа. 

511. Жељко Ташић из Лазаревца, ул. Душана Петровића Шанета бр. 13/5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

512. Никола Ковачевић из Старог града, ул. Шантићева бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 395.136,00 динара за набавку цистерне. 

513. Ненад Буразор са Савског венца, ул. Палацкова бр. 8/7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 845.815,46 динара за набавку трактора. 

514. Петар Ашић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 41, 80% прихватљивих 

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

515. Дејан Бркић из Гроцке, ул. Грочанских аласа бр. 9, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

516. Милош Марковић из Младеновца, Међулужје, ул. Стефана Немање бр. 150, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 84.000,00 динара за набавку плуга. 

517. Александар Блечић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку трактора. 
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518. Предраг Николић из Сурчина, Бољевци, ул. Браће Кокар бр. 63, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче са пакер 

ваљком. 

519. Ненад Смиљковић из Сурчина, Јаково, ул. ЈНА бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сетвоспремача и цистерне. 

520. Милан Поповић из Барајева Вранић, ул. Бошка Поповића бр. 001, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 183.360,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

521. Владан Мишић из Младеновца, Рабровац, ул. Живојина Павловића Дуде бр. 20, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 82.400,00 динара за набавку тањираче. 

522. Радомир Недељковић из Барајева Рожанци, ул. Космајских партизана бр.42, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 174.144,00 динара за набавку прскалице и ротационе 

косачице. 

523. Милан Букуровић из Обреновца, Дрен, ул. Горњи крај бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 246.720,00 динара за набавку ротационе косачице и тањираче. 

524. Горан Божић са Савског венца, ул. Добропољска бр. 65/1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 198.528,00 динара за набавку приколице. 

525. Дарко Илић из Гроцке, Заклопача, ул. Лунетова бр. 5, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 128.000,00 динара за набавку атомизера. 

526. Мирослав Бановић из Обреновца, ул. Раденка Ранковића бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

527. Милош Милошевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Стублина бр 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 296.480,00 динара за набавку сакупљача сена, 

ротационе косачице, прскалице и растурача откоса. 

528. Новица Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 20, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче, прскалице, 

атомизера и сетвоспремача. 

529. Ненад Максимовић са Савског венца, ул. Милована Миловановића бр. 3/24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

530. Дејан Милекић из Сопота, Слатина, ул. Рада Јовановића бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 113.280,00 динара за набавку тањираче. 

531. Драган Мратинковић из Гроцке, Пударци, ул. Првомајска бр. 13а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

532. Горан Симеуновић из Гроцке, Камендол, ул. Двадесетпрвог августа бр. 93, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку рото ситнилице и 

атомизера. 

533. Слободан Живановић из Сопота,Неменикуће, ул. Космајска бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.240,00 динара за набавку прскалице и 

сетвоспремача.  

534. Зоран Ђорђевић из Сурчина, ул. Крушедолска бр. 32, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 936.133,34 динара за набавку трактора. 

535. Драган Ђорђевић из Гроцке, Винча, ул. Николе Пашића бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

536. Дејан Мијајловић из Сопота, Дучина, ул. Браће Ивковић бр. 14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 318.400,00 динара за набавку ротационе косачице и 

сакупљача сена. 

537. Милан Ондрик из Сурчина, Бољевци, ул. Улица мира бр. 190, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 
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538. Драган Јаношевић  из Обреновца, Дрен, ул. Пут за Прњавор бр. 35, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и 

сетвоспремача. 

539. Вишеслав Ојданић из Сопота, Поповић, ул. Милорада Марковића Миће бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 330.400,00 динара за набавку атомизера. 

540. Драган Ђурђевић из Младеновца, ул. Смедеревски пут 91, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 238.960,00 динара за набавку атомизера. 

541. Зоран Ђурђевић из Барајева, Баћевац, ул. Академика Петра Стевановића бр. 3, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 57.920,00 динара за набавку прскалице. 

542. Синиша Шкрбић са Вождовца, ул. Господара Вучића бр. 88/31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 371.126,40 динара за набавку атомизера. 

543. Александар Пекез из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 34,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.800,00 динара за набавку атомизера. 

544. Милан Сарић из Сопота Дучина, ул. Милорада Марковића бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 101.952,00 динара за набавку ротационе косачице. 

545. Влада Милосављевић из Сопота, ул. Светог Саве бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.880,00 динара за набавку прскалице и сакупљача сена. 

546. Мирко Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних Хероја бр. 19А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

547. Рајко Коцић из Гроцке, Винча, ул. Професора Васића бр. 214, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

548. Драган Поповић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 96,   80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

549. Радослав Радивојевић из Младеновца, Јагњило, ул.Нема улице бр. 592, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 376.640,00 динара за набавку приколице.  

550. Милан Павловић из Младеновца, Рабровац, Живојина Павловића Дуде  бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 131.680,00 динара за набавку плуга и утоварне лопате. 

551. Драгован Јовановић из Барајева, Бељина, ул. Осредачка бр. 14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 111.264,00 динара за набавку ротационе косачице. 

552. Радослав Радојевић из Младеновца, Кораћица, ул. Тополе бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 340.000,00 динара за набавку ротационе фрезе 

пипалице и сетвоспремача. 

553. Милан Јеремић из Барајева Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 85а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 258.048,00 динара за набавку прскалице, 

сетвоспремача и грабуља. 

554. Драгослав Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 

3, 80% прихватљивих трошкова у износу од  400.000,00 динара за набавку тањираче. 

555. Стојан Момчиловић из Сопота, ул. Краља Петра I бр. 59, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 292.400,00 динара за набавку ротационе косачице, сакупљача сена, 

растурача откоса и прскалице. 

556. Радослав Радојевић из Сопота ул. Јована Жујовића бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 362.000,00 динара за набавку плуга, ротационе косачице, 

сетвоспремача, скупљача сена и расипача ђубрива. 

557. Милија Лазаревић из Барајева, Мељак, ул. Маршала Тита бр. 51, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 172.800,00 динара за набавку ваљка. 

558. Звонимир Павловић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.152,00 динара за набавку тањираче, атомизера и 

култиватора. 
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559. Добрица Марковић из Сопота, Мала Иванча, ул. Солунска бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

560. Милан Ивковић из Младеновца, Кораћица, бр. Јовиска бр. 18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 342.320,00 динара за набавку ротационе косачице, прскалице, 

сетвоспремача, расипача ђубрива и сакупљача сена. 

561. Биљана Милошевић из Младеновца, Влашка, ул. Смрдан бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе косачице, 

плуга, сетвоспремача и ротационе ситнилице. 

562. Аурика Караклајић из Гроцке, Брестовик, ул. Партизански пут бр. 4а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

563. Јела Јовановић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 111, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 192.000,00 динара за набавку тањираче. 

564. Злативоје Марковић из Младеновца, Шепшин, ул. Осмог децембра бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.480,00 динара за набавку тањираче. 

565. Милован Михаиловић из Лазаревца, ул. Тасе Марковића -Солунца бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 108.000,00 динара за набавку фрезе. 

566. Живомир Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовских јунака бр. 8, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе пипалице и 

атомизера. 

567. Радисав Ђорђевић из Гроцке, Винча, ул. Ђуре Стојковића бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

568. Радоје Дабић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Дреновачка бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 296.128,00 динара за набавку атомизера и тарупа. 

569. Здравко Додош из Сурчина, ул. Бољевачка бр. 95, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 366.336,00 динара за набавку ротационе ситнилице и тарупа. 

570. Светомир Васковић из Сопота, Раља, ул. Шумадијских бригада бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 222.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице и 

тањираче. 

571. Миленко Михаиловић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 180.000,00 динара за набавку расипача ђубрива и 

атомизера. 

572. Драган Поповић из Барајева, Вранић, ул. Слободана Тодоровића бр. 8,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 100.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

573. Славица Пантелић из Сопота, Мала Иванча, ул. Светозара Марковића бр.4а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 224.400,00 динара за набавку ротационе ситнилице и 

подривача. 

574. Милорад Маринковић из Барајева Баћевац, ул. Милентије Ивановић бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 383.840,00 динара за набавку приколице и прскалице. 

575. Јованка Миливојевић из Младеновца, ул. Краља Петра I бр. 85, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 325.600,00 динара за набавку косилице и тањираче. 

576. Радослав Кузмић из Сопота, Ђуринци, ул. Црногорска бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 140.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

577. Драган Станковић из Младеновца, ул. Кружни пут бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 173.200,00 динара за набавку грабуље и ротационе косачице. 

578. Видоје Паунић из Гроцке, ул. Авалска бр. 2, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 296.000,00 динара за набавку мулчара. 

579. Живомир Пантић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 337.600,00 динара за набавку атомизера и тањираче. 
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580. Милан Аврамовић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.600,00 динара за набавку атомизера. 

581. Владимир Миливојевић из Младеновца, Амерић, ул. Вишљанска бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 76.480,00 динара за набавку сакупљача сена. 

582. Косана Ашић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 41, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице за кукуруз. 

583. Бранко Спасић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 112, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 313.840,00 динара за набавку сетвоспремача и фрезе 

584. Радослав Милошевић из Барајева, Рожанци, ул. Кленовчка бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 169.200,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

585. Петар Блажић из Младеновца, Међулужје, ул. Паје Јовановића бр. 33, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 214.960,00 динара за набавку сетвоспремача, плуга и 

растурача откоса. 

586. Мирослава Николић из Гроцке, ул. Карађорђева бр. 45, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе. 

587. Милосав Петровић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 95.480,00 динара за набавку косачице. 

588. Нада Никодијевић из Младеновца, ул. Крагујевачка бр. 26, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 93.200,00 динара за набавку сетвоспремача. 

589. Цветана Марковић из Сурчина, ул. Галовачка бр. 12, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

590. Томислав Спасић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.720,00 динара за набавку косачице. 

591. Добрица Павловић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 273.600,00 динара за набавку малчера. 

592. Славољуб Ћурчић из Барајева, Баћевац, ул. Милутина Станимировића Миће бр. 

12, 80% прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

593. Томислав Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 29, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.968,66 динара за набавку трактора. 

594. Милинко Симић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 145, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 188.960,00 динара за набавку атомизера и расипача 

ђубрива. 

595. Зоран Стевановић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 36, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

596. Добросав Сретеновић из Младеновца, Ковачевац, ул. Брестовачка бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку тилера. 

597. Владан Тодоровић из Сопота, ул. Иве Трифуновића бр. 1а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 364.099,20 динара за набавку ротационе косачице и плуга. 

598. Милутин Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 200.800,00 динара за набавку тањираче. 

599. Душан Ранисављевић из Младеновца, ул. Петра Кочића бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

600. Емил Јовановић из Барајева, Рожанци, ул. Шумадијска бр. 052, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

601. Цветин Матић из Сурчина, Бољевци, ул. Чмеликово насеље бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 62.400,00 динара за набавку сетвоспремача. 

602. Драгослав Јевтић из Гроцке, ул. Шумадијска бр. 10, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 145.824,00 динара за набавку атомизера. 
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603. Драгиша Живановић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 121, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

604. Слободан Вићовац из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

605. Драгослав Радосављевић из Гроцке, ул. 17. октобра бр. 25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе фрезе и атомизера. 

606. Зоран Павловић из Гроцке, ул. Булевар ослобођења бр. 54, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и ротационе ситнилице. 

607. Зоран Лукић из Сопота, ул. Космајска 21А, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 296.480,00 динара за набавку ротационе косачице, скупљача сена, дрљаче и прскалице. 

608. Живослав Милановић из Барајева, Велики Борак, ул. Милисава Чамџије бр. 27, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 394.214,40 динара за набавку расипача. 

609. Драган Марковић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 140.928,00 динара за набавку тарупа. 

610. Војислав Давидовић из Барајева, ул. Бранислава Јовановића бр. 98А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 231.200,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

прскалице и расипача ђубрива. 

611. Томислав Адамовић из Младеновца, Пружатовац, ул. Горњокрајска бр. 42, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 136.800,00 динара за набавку ротационе косачице и 

расипача ђубрива. 

612. Милован Јадранин из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 431, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 64.000,00 динара за набавку прскалице. 

613. Радосав Војиновић из Сопота, Ђуринци, ул. Јанка Катића бр. 019, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 118.080,00 динара за набавку рото ситнилице. 

614. Милан Новаковић из Лазаревца, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 154, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 328.000,00 динара за набавку сејалице. 

615. Петар Ђорђевић из Сурчина, Добановци, ул. Душанова бр. 89, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 198.240,00 динара за набавку дрљаче.  

616. Томислав Лукић из Барајева, Гунцати, ул. Светосавска бр. 357, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 124.800,00 динара за набавку сетвоспремача. 

617. Милутин Ђорђевић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 23, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 322.560,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

618. Петар Тркуља из Младеновца, Међулужје, ул. Лужњачка бр. 12, 80% прихватљивих 

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

619. Живко Пауновић из Гроцке, Камендол, ул. Првог маја бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 332.000,00 динара за набавку тањираче. 

620. Милорад Ђурђевић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукасовића бр. 52, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

621. Радисав Јарановић из Сопота, Рогача, ул. Првомајска бр. 16, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 334.400,00 динара за набавку ротационе косачице, ротационе 

ситнилице, прскалице и расипача ђубрива. 

622. Андрија Фабри из Сурчина, Добановци, ул. Војвођанска бр. 131, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

623. Милиша Сарић из Сопота, Неменикуће, ул. Партизански пут бр. 97, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 374.800,00 динара за набавку приколице. 

624. Добросав Илић из Гроцке, Винча, ул. Јабланичка бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

625. Милисав Јанковић из Гроцке, Заклопача, ул. Булевар Револуције бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 266.208,00 динара за набавку рото ситнилице. 
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626. Мирослав Стевановић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 308.800,00 динара за набавку ротационе фрезе, 

расипача ђубрива и ваљка. 

627. Миодраг Ранковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног фронта бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

628. Јован Алексић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 173.040,00 динара за набавку сетвоспремача и плуга. 

629. Лазар Марковић из Сурчина, ул. Галовачка бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку балер пресе. 

630. Данијела Вићентијевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 542, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

631. Милош Станковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне републике бр. 33, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 337.469,00 динара за набавку атомизера, вадилице за 

кромпир и дворедне садилице. 

632. Марко Милосављевић из Сопота, Слатина, ул. Ђорђа Јовановића бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 200.800,00 динара за набавку тањираче. 

633. Слободан Спремић са Вождовца, Зуце, ул. Нова 17 бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 308.320,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

634. Бојан Даниловић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 136, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

635. Гордана Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 142, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 370.600,00 динара за набавку атомизера. 

636. Милица Филиповић из Лазаревца, Лесковац, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

637. Драган Здравковић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 37, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

638. Милош Тодоровић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 317.600,00 динара за набавку воћарског мулчара и 

расипача ђубрива. 

639. Горан Поповић из Сопота, Дучина, ул. Милорада Марковића бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице и 

скупљача сена. 

640. Сања Здравковић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 37,    80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

641. Марко Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 34, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

642. Иван Лазић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 271, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 

643. Снежана Ивановић из Младеновца, Влашка, ул. Бунарача бр. 50, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

644. Биљана Милић из Младеновца, Рабровац, ул. Светог Архангела бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку утоварне лопате и 

сакупљача. 

645. Данијела Бајић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовских јунака бр. 21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 244.800,00 динара за набавку мулчера. 

646. Весела Баштић из Сурчина, Петровчић, ул. Змај Огњеног Вука бр. 23, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 217.123,20 динара за набавку ваљка. 

647. Јована Николић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковић бр. 41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 259.680,00 динара за набавку рото ситнилице. 
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648. Ивана Топаловић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 305.856,00 динара за набавку дрљаче. 

649. Грацијела Брађан са Палилуле, Овча, ул. Првог маја бр. 120, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 84.960,00 динара за набавку расипача. 

650. Теодора Лукић са Чукарице, Рушањ, ул. Школска бр. 9, 80% прихватљивих 

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

651. Катарина Петронијевић из Младеновца, Велика Иванча, Милатовичка бр.18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

652. Бојана Марјановић из Обреновца, ул. Ђачког батаљона бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 243.929,60 динара за набавку ситнилице. 

653. Марија Теофиловић из Гроцке, Врчин, ул. Штипска бр. 56, 80% прихватљивих 

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

654. Марко Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 72, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

655. Јелена Ристић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 59, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

656. Михајло Прокопљевић из Сурчина, Петровчић, ул. Браће Љубинковић бр.22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

657. Данијела Добросављевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице  бр. 268, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 273.600,00 динара за набавку прскалице и 

сетвоспремача. 

658. Милан Свилар из Сурчина, Јаково, ул. Проте Стаматовића бр. 88, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

659. Наташа Соскић из Младеновца, Ковачевац, ул. Војислава Дамњановића бр.66, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе фрезе. 

660. Бранко Здравковић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 37, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

661. Милан Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 25, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

662. Милка Рајковић из Гроцке, Калуђерица, ул. Теслина 1 лево бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 266.208,00 динара за набавку рото ситнилице. 

663. Жељко Фабри из Сурчина, Добановци, ул. Душанова бр. 131, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 358.720,00 динара за набавку ваљка. 

664. Биљана Остојић из Сопота, Дучина, ул. Љубомира Ивковића - Шуце бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.600,00 динара за набавку атомизера. 

665. Милица Милановић из Барајева, Велики Борак, ул. Милосава Чамџије бр.27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 344.371,20 динара за набавку дрљаче. 

666. Татјана Дубоњац из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 202, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 284.000,00 динара за набавку тањираче. 

667. Јелена Ненадовић из Барајева, Бељина, ул. Ливадска бр. 27, 80% прихватљивих 

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

668. Слободан Грујић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Десимира Милошевића бр. 2, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тарупа. 

669. Драгољуб Живанчевић из Сурчина, Добановци, ул. Анђелка Чобановића бр. 107, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

670. Дејан Крстић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 91, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 157.600,00 динара за набавку ротационе косачице и 

утоварне лопате. 
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671. Милан Лазић из Младеновца, Међулужје, ул. Добривоја Николића бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 278.480,00 динара за набавку косачице. 

672. Радован Радосављевић из Младеновца, ул. Кнеза Лазара бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

673. Милан Стевановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Тројична бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 178.400,00 динара за набавку ротационе косачице и 

прскалице. 

674. Мирољуб Паунић из Сопота, Неменикуће, ул. Авалска бр. 29, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 243.520,00 динара за набавку дрљаче, расипача ђубрива и прскалице. 

675. Душан Прокопљевић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукосовића бр.44, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 358.720,00 динара за набавку дрљаче. 

676. Милутин Милановић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 50,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

677. Милан Николић из Барајева, Рожанци, ул. Десетог октобра бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче са пакер 

ваљком. 

678. Никола Бошковић са Вождовца, ул. Лугомирска бр. 18, 80% прихватљивих 

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

679. Филип Раденковић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 265.129,60 динара за набавку сакупљача сена, 

прскалице и ротационе ситнилице. 

680. Бобан Ћурчић из Барајева, Баћевац, Милутина Станимировића - Миће бр.12, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 360.132,00 динара за набавку прскалице, сакупљача 

сена, ротационе косачице и плуга. 

681. Маријана Ивановић из Гроцке, Камендол, ул. Пударачки пут бр. 26, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тарупа. 

682. Марко Вујић из Младеновца, Влашка ул. Гробљански пут бр. 16, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

683. Ђорђе Живановић из Лазаревца, Рудовци, ул. Сиринићка бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 949.982,66 динара за набавку трактора. 

684. Немања Ивановић из Младеновца, Влашка, ул. Бунарача бр. 50, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

685. Милош Бајић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Дреновачка бр. 36, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 241.000,00 динара за набавку атомизера, сакупљача 

сена и расипача ђубрива. 

686. Ненад Јеремић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

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

687. Светлана Петровић из Лазаревца, Мали Црљени, ул. Ловачки венац бр. 43, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 336.000,00 динара за набавку задњег утоваривача. 

688. Дарко Велашевић из Гроцке, Умчари, ул. Београдска 27, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 948.662,00 динара за набавку трактора. 

689. Милош Митричевић из Обреновца, Трстеница, ул. Нема улице бр. 222, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

690. Милош Стојановић из Младеновца, ул. Пут Цигића бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 392.000,00 динара за набавку сетвоспремача, атомизера и ротационе 

ситнилице. 

691. Богдан Стевановић из Барајева, ул. Средњокрајска бр. 65, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 111.840,00 динара за набавку тањираче. 
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692. Марко Михаиловић из Барајева, ул. Четвртог јула бр. 003, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку утоваривача и расипача. 

693. Марија Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Седмог јула бр. 023, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

694. Милан Драговић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 83, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

695. Иван Топаловић из Гроцке, Винча, ул. Јагодинска бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 197.568,00 динара за набавку тарупа. 

696. Даница Радивојевић из Барајева, ул. 20. октобра бр. 11/25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 386.320,00 динара за набавку прскалице, расипача ђубрива, 

сакупљача сена, плуга, дрљаче и ротационе косачице. 

697. Урош Савкић из Сопота, Неменикуће, ул. Партизански пут бр. 523, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку међуредног култиватора 

и дрљаче. 

698. Петар Јовановић из Раковице, ул. Борска бр. 36Б/37, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 382.786,40 динара за набавку тањираче и атомизера. 

699. Живорад Ивановић из Младеновца, Међулужје, ул. Перишића пут бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

700. Милош Живковић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 48.000,00 динара за набавку задњег утоваривача са 

кашиком и вилама. 

701. Милан Алексић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

702. Драган Тришић из Барајева, ул. Драгољуба Тришића - Драге бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 395.968,00 динара за набавку хидрауличног 

утоваривача и плуга. 

703. Горан Јовић из Сурчина, Прогар, ул. дванаестог августа бр. 100, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 236.755,20 динара за набавку расипача. 

704. Невена Младеновић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

705. Данијела Бабић из Барајева, Вранић, ул. Поп Борина бр. 11 б, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку дрљаче. 

706. Жељко Мијатовић из Лазаревца, Петка, ул. Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

707. Иван Станковић из Младеновца, Ковачевац, ул. Пут за Чот бр. 12, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку тарупа. 

708. Марко Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Срећка Максимовића бр. 54, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

709. Милош Михаиловић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 371.016,00 динара за набавку приколице. 

710. Ненад Стевановић из Лазаревца, Миросаљци, ул. Нема улице 126, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 885.018,58 динара за набавку трактора. 

711. Томислав Радосављевић из Гроцке, ул. Седамнаестог октобра бр. 25, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 283.200,00 динара за набавку атомизера. 

712. Јована Бојић из Лазаревца, ул. Вука Караџића бр. 32, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 340.480,00 динара за набавку сејалице. 

713. Милош Нешић из Обреновца, Грабовац ул. Нема улице бр. 73, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 
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714. Далибор Милошевић из Сурчина, Бољевци, ул. Браће Вујић бр. 70, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

715. Марко Завишић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 5, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 247.929,60 динара за набавку ситнилице биљних 

остатака. 

716. Зорица Петронијевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милатовичка бр.19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

717. Милан Живановић из Лазаревца, Петка, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 

193, 80% прихватљивих трошкова у износу од 300.900,00 динара за набавку фрезе, 

подривача и косилице. 

718. Влада Обрадовић из Обреновца Стублине, ул. Нема улице бр. 361, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку утоваривача. 

719. Ивана Симеуновић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 15,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 212.400,00 динара за набавку атомизера. 

720. Иван Ћирић из Раковице, ул. Славка Родића бр. 16/2, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 225.600,00 динара за набавку ротационе ситнилице, прскалице и ваљка. 

721. Јулијана Лазић из Лазаревца, Степојевац, ул. Старих бораца бр. 96, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку дрљаче. 

722. Данијела Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајски венац бр. 2а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку тракторске приколице. 

723. Милан Ђурђевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку косачице и плуга. 

724. Немања Пауновић из Земуна, ул. Скопљанска бр. 40/12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 396.000,00 динара за набавку приколице. 

725. Предраг Жујовић из Младеновца, ул. Милеве Марић бр. 55, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

726. Младен Ђурић са Палилуле, Борча, ул. Попова бара нова 213 бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

727. Иван Живковић из Сопота, ул. Милована Јовичића бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

728. Филип Дрндаревић из Обреновца, Барич, ул. Јанка Тешића бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

729. Владан Ђурић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Вучка Милићевића бр. 3а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

730. Ненад Кандић из Младеновца, ул. Алексе Челебонобића бр. 11/3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 339.600,00 динара за набавку ротационе косачице, 

тилера, сакупљача сена, расипача ђубрива и растурача откоса. 

731. Дејан Матић из Сурчина, Бољевци, ул. Чмеликово насеље бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 252.720,00 динара за набавку косачице. 

732. Влада Дамњановић из Лазаревца, ул. Стефана Немање бр. 144, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 206.800,00 динара за набавку тарупа. 

733. Марко Алексић из Лазаревца, ул. Јове Гркинића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 345.264,00 динара за набавку ротационе ситнилице и малчера. 

734. Сања Андрић из Сопота, Парцани, ул. Драгољуба Јовановића - Трује 51а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 280.800,00 динара за набавку тањираче, прскалице и 

расипача ђубрива. 

735. Слободан Нешовић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 60, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 213.280,00 динара за набавку ротационе косачице, 

расипача ђубрива и сакупљача сена. 
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736. Никола Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 92, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 280.800,00 динара за набавку ротационе фрезе и 

расипача ђубрива. 

737. Тања Јеремић из Обреновца, Звечка, ул. Браће Јоксића бр. 155, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 116.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

738. Дарко Милошевић из Лазаревца, Степојевац, ул. Вите Петровића бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 377.600,00 динара за набавку приколице. 

739. Новица Глишић из Младеновца, Границе, ул. Луковићи бр. 06, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 87.440,00 динара за набавку сетвоспремача и расипача ђубрива. 

740. Владимир Ђурђевић из Гроцке, Ритопек, ул. Плавиначка бр. 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 254.880,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

741. Дејан Спасојевић из Обреновца, Конатице ул. Нема улице бр. 214, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 216.400,00 динара за набавку тањираче и прскалице. 

742. Слађана Петронијевић из Младеновца, Велика Иванча, Милатовичка бр.18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

743. Слађана Радојичић из Обреновца, Бргулице, Матића Крај бр. 51, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 366.580,00 динара за набавку утоваривача стајњака и 

ротационе грабуље. 

744. Иван Поповић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 168.160,00 динара за набавку атомизера. 

745. Драган Милановић из Обреновца Орашац, ул. Нема улице бр. 43, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку приколице. 

746. Радмила Јовановић из Барајева, ул. Липовички пут бр. 64, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 206.400,00 динара за набавку ротационе ситнилице и прскалице. 

747. Марко Митровић из Младеновца, Кораћица, ул Воиште бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 385.600,00 динара за набавку атомизера. 

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

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и 

сетвоспремача. 

749. Јелена Травар из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тарупа. 

750. Стеван Станојевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 592, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од  400.000,00 динара за набавку утоваривача. 

751. Рада Чолаковић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 102, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 345.504,00 динара за набавку косачице. 

752. Биљана Адамовић из Младеновца, Рабровац, ул. Павковића пут бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 297.600,00 динара за набавку утоваривача ђубрива. 

753. Горан Jелић из Сурчина, Добановци, ул. Маршала Тита бр. 93, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 358.720,32 динара за набавку ваљка. 

754. Душанка Перић Пантелић из Младеновца,  Влашка, ул. Прелепац бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 374.800,00 динара за набавку приколице. 

755. Десанка Марковић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 88.000,00 динара за набавку плуга. 

756. Живка Ристић из Сопота, Дрлупа, ул. Ратка Јевића бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 203.984,00 динара за набавку прскалице и ротационе ситнилице. 

757. Филип Теодосијевић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 111,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 
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758. Бојана Миленковић Салатић из Младеновца, ул. Доктора Руса бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе косачице, 

сакупљача сена, ваљка и утоварне лопате. 

759. Марко Радојичић из Барајева, Арнајево, ул. Београдског батаљона бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

760. Стефан Марјановић из Сопота, Ђуринци, ул. Карађорђева бр. 114, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 933.333,34 динара за набавку трактора. 

761. Весна Мијаиловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Светосавски пут бр.22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

762. Александар Анђелковић из Барајева, ул. Бранислава Јовановића бр. 64А, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 117.520,00 динара за набавку фрезе. 

763. Владимир Јоцић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 2, 80% прихватљивих 

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

764. Марија Јовановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Трскова бара бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 379.760,00 динара за набавку дрљаче, прскалице и 

ваљка. 

765. Алекса Живановић из Гроцке, ул. Моше Пијаде бр. 22, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 323.200,00 динара за набавку тарупа. 

766. Милош Гајић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 387.040,00 динара за набавку приколице. 

767. Никола Славковић из Сопота, ул. Живојина Мишића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 140.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

768. Иван Павловић из Младеновца, Марковац, ул. Бољарска бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 358.240,00 динара за набавку ротационе косачице, сакупљача сена, 

сетвоспремача, плуга и расипача ђубрива. 

769. Марко Вилотић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 594, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку предњег утоваривача. 

770. Стефан Банковић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 131, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 61.200,00 динара за набавку сакупљача сена. 

771. Ненад Михајловић из Младеновца, ул. Првомајска бр. 44, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

772. Стефан Чанић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр 588, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

773. Стефан Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку пнеуматске сејалице. 

774. Марко Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 204ц, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

775. Марко Илић из Барајева, Вранић, ул. Поп-Борина бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 307.200,00 динара за набавку тањираче. 

776. Милан Томић из Гроцке, ул. Вучка Милићевића бр. 59, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 214.560,00 динара за набавку атомизера. 

777. Дејан Павловић из Обреновца, Звечка, ул. Драга Вуковића - Корчагина бр.193, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 388.000,00 динара за набавку прскалице. 

778. Марко Којић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 29, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

779. Александар Алексић из Младеновца, ул. Доктора Руса бр. 37, 80% прихватљивих 

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

780. Бранко Живковић из Обреновца, ул. Ђачког батаљона бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 259.680,00 динара за набавку рото ситнилице. 
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781. Немања Радивојевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 350, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

782. Марко Драгањац из Младеновца, Ковачевац, ул. Братковачка бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.600,00 динара за набавку атомизера. 

783. Милан Стеванчевић из Младеновца, ул. Славка Манојловића бр. 87, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 124.800,00 динара за набавку тањираче. 

784. Зоран Глишић из Младеновца, Шепшин, ул. Варовничких ратника бр. 14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

785. Маја Ивановић са Врачара, ул. Невесињска бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

786. Милан Недељковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

787. Никола Сарић из Сопота, ул. Карађорђева бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 149.624,00 динара за набавку атомизера. 

788. Живорад Павловић из Обреновца, Трстеница, ул. Нема улице бр. 198, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

789. Немања Николић из Младеновца, Шепшин, ул. Тополска бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку воћарског мулчара и тањираче. 

790. Драган Стевановић из Младеновца, Дубона, ул. Рибничка бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

791. Бојан Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних Хероја бр. 75, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 228.000,00 динара за набавку воћарског расипача и 

атомизера. 

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

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

793. Иван Лазаревић са Новог Београда, ул. Антифашистичке борбе бр. 41/14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 929.297,78 динара за набавку трактора. 

794. Мирослав Михаиловић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бр. бб,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 373.008,00 динара за набавку приколице. 

795. Бранислав Ђурђевић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукасовића бр.52, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

796. Милена Станковић из Обреновца, ул. Краља Милутина бр. 21а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

797. Бојан Вујић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 80, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 192.000,00 динара за набавку воћарске тањираче. 

798. Александар Лазић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 63, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 307.680,00 динара за набавку прскалице, ротационе 

косачице, растурача откоса и скупљача сена. 

799. Младен Јанићијевић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Ивана Благојевића бр. 

27, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице и 

прскалице. 

800. Саша Панић из Младеновца, Дубона, ул. Купинићева бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

801. Иван Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 313, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 336.000,00 динара за набавку приколице. 

802. Душко Михајловић из Земуна, ул. Војводе Николе Стањевића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

803. Саша Алексендрић из Младеновца, Ковачевац, ул. Маковичка бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 
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804. Душко Жебељан са Палилуле, Борча, ул. Борчанских жртава 1914 бр. 62, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача. 

805. Мирко Топаловић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице  бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 79.520,00 динара за набавку расипача. 

806. Зоран Пантелић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. новембра бр. 28, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 275.200,00 динара за набавку расипача и фрезе. 

807. Влада Вукасовић из Сурчина, Петровчић, Душана Вукасовића бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 334.176,00 динара за набавку дрљаче. 

808. Милета Ђурић из Обреновца, Ратари, ул. Ратарска бр. 105, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

809. Игор Џодић са Чукарице, ул. Петефијева бр. 29, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера. 

810. Дејан Живковић из Лазаревца, Трбушница, ул. Бабина река бр. 20, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 356.945,28 динара за набавку приколице. 

811. Саша Терзић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Прокоп бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку рото косачице. 

812. Дејан Николић из Сопота, Рогача, ул. Александра Николића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 178.400,00 динара за набавку ротационе косачице и 

прскалице. 

813. Милован Адамовић из Сурчина, Петровчић, ул. Толиначка бр. 34, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 356.945,28 динара за набавку приколице. 

814. Радомир Лазаревић из Лазаревца, Степојевац, ул. Старих бораца бр. 79, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.152,00 динара за набавку тањираче. 

815. Горан Васковић из Сопота, Раља, ул. Шумадијских Бригада бр. 48, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 124.000,00 динара за набавку тањираче. 

816. Бобан Јањић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 683, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 320.000,00 динара за набавку приколице. 

817. Милан Војскић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 624, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 138.240,00 динара за набавку сетвоспремача. 

818. Драган Живановић са Чукарице, ул. Републичка бр. 10А, 80% прихватљивих 

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

819. Наташа Јовановић са Палилуле, Падинска скела, ул. Прелив бр. 119, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ротационе косачице и 

фрезе. 

820. Љиљана Петровић из Барајева, Велики Борак, ул. Трг палих бораца бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

821. Слободан Симић из Лазаревца, Степојевац, ул. Четврте Војвођанске бр. 017, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 335.120,00 динара за набавку приколице. 

822. Драган Живковић из Обреновца Бргулице, ул. Живковића крај бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку приколице. 

823. Зоран Бранковић из Лазаревца, Дрен, ул. Доситејева бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку пужног транспортера и косачице. 

824. Татјана Рацић са Вождовца, ул. Игњата Јоба бр. 24/6/26, 80% прихватљивих 

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

825. Љиљана Пантић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе фрезе 

пипалице. 

826. Дејан Прокић из Младеновца, ул. Милована Видаковића бр. 6А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 318.640,00 динара за набавку сетвоспремача и ротационе фрезе. 
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827. Гордана Поповић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 126, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

828. Добрица Андрејић из Гроцке, Камендол, ул. 1. Маја бр. 27, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 332.000,00 динара за набавку воћарске тањираче. 

829. Радмила Косић из Обреновца, Пироман, ул. Драгутина Ђурђевића бр. 19, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 

830. Слободанка Ђурђевић из Сурчина, Добановци, ул. Угриновачка бр. 46, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку прскалице. 

831. Новак Остојић из Сопота, Дучина, ул. Милише Мишића бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 315.436,00 динара за набавку утоваривача стајњака. 

832. Снежана Матејић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 186, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 362.122,07 динара за набавку сакупљача. 

833. Славица Марковић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 27/7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

834. Радмила Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мајданска бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 188.480,00 динара за набавку сакупљача сена и 

ротационе косачице. 

835. Србобран Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 119, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку тилера. 

836. Велимир Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

837. Урош Терзић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Прокоп бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне. 

838. Ненад Ашић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 41, 80% прихватљивих 

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

839. Живко Црвенковић из Обреновца, Ушће, ул. Пољачки крај бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 183.200,00 динара за набавку ротационог скупљача 

сена. 

840. Стефан Влајковић из Обреновца, Орашац ул. Нема улице бр. 61, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

841. Марко Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 31, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 326.400,00 динара за набавку воћарског мулчара и 

растурача откоса. 

842. Димитрије Радовановић из Младеновца, ул. Љубе Давидовића бр. 46, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 173.200,00 динара за набавку косачице и сакупљача 

сена. 

843. Милан Миловановић из Барајева, Велики Борак, ул. Трг палих бораца бр.4а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

844. Стефан Степановић из Обреновца, Дражевац, ул. Пут за Вранић бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

845. Милош Бркић из Младеновца, Пружатовац, ул. Школски пут бр. 24, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

846. Марко Стојановић из Гроцке, ул. Вучка Милићевића бр. 119/е, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

847. Стефан Стевановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ђурђевска бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 276.800,00 динара за набавку дрљаче. 

848. Милош Аврамовић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр.21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 
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849. Марко Лукић из Сурчина, Бечмен, ул. Добановачка бр. 20, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 336.000,00 динара за набавку сетвоспремача. 

850. Дејан Стевановић из Обреновца, Дражевац, ул. Стари Пештан бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

851. Младен Илић из Младеновца, Ковачевац, ул. Агића сокак бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку косачице. 

852. Ђорђе Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 6,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе. 

853. Милан Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 140, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 305.600,00 динара за набавку атомизера, 

сетвоспремача и прскалице. 

854. Марко Марковић из Сурчина, ул. Галовачка бр. 22, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

855. Милан Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

856. Петар Петровић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

857. Душан Ђурђевић из Сурчина, Добановци, ул. Угриновачка бр. 46, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку расипача. 

858. Ненад Јоксић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских Бригада бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку упд-а и пужног 

транспортера. 

859. Милорад Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 23, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

860. Влада Стевановић из Младеновца, Кораћица, ул. Душана Чокића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе фрезе. 

861. Урош Бојанић са Чукарице, ул. Душана Бранковића бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 364.108,80 динара за набавку приколице, плуга и рото копачице. 

862. Зоран Васић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 36, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

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

прихватљивих трошкова у износу од 374.800,00 динара за набавку приколице. 

864. Бранислав Чупковић из Раковице, ул. Патријарха Димитрија бр. 36, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 277.900,00 динара за набавку прскалице, малчера и 

тракторске платформе. 

865. Ивица Лукић из Сопота, Неменикућа, ул. Партизански пут бр. 473ц, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 4,00 динара за набавку цистерне за дистрибуцију 

течног стајњака. 

866. Драган Илић из Лазаревца, ул. Дула Караклајића бр. 51, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 149.040,00 динара за набавку расипача ђубрива, прскалице и 

сакупљача сена. 

867. Жељко Лакићевић из Обреновца, Бргулице, ул. Матића Крај бр. 51, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку дрљаче. 

868. Раде Котуровић из Обреновца, Скела, ул. Милана Мирчетића бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

869. Сања Живановић из Старог Града, ул. Коларчева бр. 9/7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 230.896,00 динара за набавку тилера и комплета тракторских бургија. 

870. Срећко Николић из Барајева, Арнајево, ул. Будимира Симића бр. 37, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 108.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 
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871. Александар Маркулић из Обреновца, Скела, ул. Мила Манића-Албанте бр.83,

 80% прихватљивих трошкова у износу од 168.000,00 динара за набавку ваљка. 

872. Ненад Пантелић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стреларска бр. 53, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

873. Предраг Милошевић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 385.600,00 динара за набавку атомизера. 

874. Горан Ранковић из Лазаревца, Степојевац, ул. Седмог октобра бр. 90,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

875. Златко Савић из Младеновца, ул. Михаила Миловановића бр. 76а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 127.910,40 динара за набавку ротационе косачице. 

876. Александар Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сакупљача сена, дрљаче, 

сетвоспремача, расипача ђубрива, ваљка, ротационе косачице и прскалице. 

877. Јелена Станојевић из Гроцке, Живковац, ул. Добривоја Михајловића бр.33, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.333,34 динара за набавку трактора. 

878. Снежана Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 31, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

879. Јовица Матејић из Барајева, Баћевац, ул. Живојина Катића Жике бр. 14, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 209.896,00 динара за набавку сетвоспремача, 

прскалице и расипача ђубрива. 

880. Горан Милојевић из Младеновца, Међулужје, ул. 11. октобра бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

881. Раденко Станковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

882. Слободан Аћимовић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 40, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ситнилице биљних остатака. 

883. Радмило Павловић из Младеновца, Влашка, ул. Прелепац бр. 25, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 82.320,00 динара за набавку плуга. 

884. Горан Јовановић из Сопота, Рогача, ул. Вељка Влаховића бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 206.400,00 динара за набавку сакупљача сена. 

885. Звездана Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 72, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 398.720,00 динара за набавку тарупа. 

886. Небојша Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 159, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 385.200,00 динара за набавку сакупљач сена, дрљаче, 

сетвоспремача, расипача ђубрива, растурача откоса и ротационе косачице. 

887. Бобан Бугарчић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 282, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера и ротационе 

ситнилице. 

888. Војин Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку фрезе пипалице, тилера 

и малчера. 

889. Ненад Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 497, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 304.000,00 динара за набавку фрезе. 

890. Олга Васић из Младеновца, ул. Школски пут бр. 12, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

891. Милена Алексић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице бр. 30, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 268.473,60 динара за набавку расипача. 
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892. Зоран Михаиловић из Младеновца, Међулужје, ул. Милутина Михаиловића бр. 10,

 80% прихватљивих трошкова у износу од 243.200,00 динара за набавку

 тањираче, сетвоспремача и сакупљача сена. 

893. Драган Арсенијевић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 

12, 80% прихватљивих трошкова у износу од 241.840,00 динара за набавку утоваривача 

стајњака и сетвоспремача. 

894. Милош Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 164.800,00 динара за набавку ротационе косачице и 

растурача откоса. 

895. Љиљана Лукић са Звездаре, ул. Првомајска бр. 1а, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 256.000,00 динара за набавку ротационе фрезе пипалице. 

896. Петар Јанковић из Младеновца, Ковачевац, ул. Петра Бојовића бр. 12,   80% 

прихватљивих трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку приколице. 

897. Ружица Прокопљевић из Сурчина, Петровчић, ул. Браће Љубинковић бр. 22, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ваљка. 

898. Зоран Милијановић из Сопота, Дучина, ул. Љубомира Ивковића - Шуце бр. 51, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

899. Периша Станојковић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 95, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 118.400,00 динара за набавку тракторске прскалице и 

грабуља. 

900. Бранислав Марковић из Сопота, Стојник, ул. Милије Урошевића бр. 105, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

901. Живко Петровић из Сурчина, Бечмен, ул. 11. октобра бр. 64, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 143.952,00 динара за набавку атомизера. 

902. Божидар Пешић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

903. Гордана Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 32, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 374.800,00 динара за набавку приколице. 

904. Драган Јовичић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 331.910,40 динара за набавку плуга. 

905. Ђурђе Миливојевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 38, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 127.920,00 динара за набавку тањираче. 

906. Слободан Михаиловић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 190.560,00 динара за набавку сетвоспремача, утоварне 

лопате и плуга. 

907. Марко Лукичић из Младеновца, ул. Крагујевачка бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 210.400,00 динара за набавку атомизера и тракторске прскалице. 

908. Зоран Марковић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милорада Петровића 

Сељанчице бр. 9, 80% прихватљивих трошкова у износу од 285.520,00 динара за набавку 

ротационе косачице, прскалице, расипача ђубрива и плуга. 

909. Адриан Еви са Палилуле, Овча, ул. Првог маја бр. 150, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице. 

910. Владица Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 96, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 932.133,34 динара за набавку трактора. 

911. Дејан Васиљевић са Врачара, ул. Проте Матеје бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 948.419,78 динара за набавку трактора. 

912. Бојан Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ускочне фрезе. 
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913. Иван Кризманић са Вождовца, ул. Заплањска бр. 66, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 948.419,78 динара за набавку трактора. 

914. Славиша Ђурђевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 280, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче. 

915. Дејан Радовановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема Улице бр. 121,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 378.040,00 динара за набавку приколице. 

916. Владан Ђорђевић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 115.200,00 динара за набавку тањираче. 

917. Драган Лукић из Гроцке, Ритопек, ул. ЈНА бр. 5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 219.960,00 динара за набавку тарупа. 

918. Продан Влајковић из Обреновца, Орашац ул. Нема улице бр. 61, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

919. Славиша Мијаиловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Светосавски пут бр. 22, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку приколице. 

920. Александар Јанкуловић са Врачара, ул. Тодора од Сталаћа бр. 6, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 164.029,60 динара за набавку тарупа. 

921. Јован Куч из Сурчина, Прогар, ул. Ашањски друм бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку приколице. 

922. Миливоје Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр.68, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 256.000,00 динара за набавку фрезе пипалице. 

923. Миодраг Недељковић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 189.600,00 динара за набавку сетвоспремача. 

924. Александар Јанковић из Сопота, Дучина, ул. Баванска бр. 14, 80% прихватљивих 

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

925. Петар Петронијевић из Сурична, Јаково, ул. Бољевачка бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку грубера.  

926. Срђан Петровић из Младеновца, Међулужје, ул. Лужњачка бр. 10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 72.881,60 динара за набавку плуга. 

927. Драги Недељковић из Гроцке,  Пударци, ул. Народних хероја бр. 2,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 184.000,00 динара за набавку атомизерa. 

928. Милорад Јовановић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 204, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

929. Мирољуб Мирковић из Сопота, Неменикуће, ул. Космајска бр. 25, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 207.200,00 динара за набавку прскалице, 

сетвоспремача и сакупљача сена. 

930. Јездимир ђурђић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 212.872,00 динара за набавку сетвоспремача и прскалице. 

931. Томислав Живановић са Палилуле, Сланци, ул. Радничка бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 140.656,00 динара за набавку фрезе. 

932. Милан Бранковић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 300, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 124.000,00 динара за набавку фрезе. 

933. Драгослав Петковић из Сопота, Ђуринци, ул. Карађорђева бр. 72, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 140.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице. 

934. Радосав Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовских јунака бр.9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тракторске цистерне. 

935. Славиша Пантелић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 380.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

прскалице и ротационог сакупљача сена. 



44 
 

936. Радослав Павковић из Младеновца, Међулужје, Нова 16 бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 343.200,00 динара за набавку увијача бала и 

ротационе косачице. 

937. Катарина Кокић из Младеновца, Ковачевац, ул. Дућанска бр. 27, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.560,00 динара за набавку сетвоспремача и ваљка. 

938. Љубинка Миливојевић из Гроцке, Заклопача, ул. 1 мај бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.544,00 динара за набавку опружног култиватора. 

939. Будимир Павловић из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 178.400,00 динара за набавку ротационе косачице и 

прскалице. 

940. Мирко Тасић из Раковице, ул. Пере Велимировића бр. 58, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 69.600,00 динара за набавку тилера. 

941. Славомир Лејић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Томислава Гајића-Тоце бр. 40, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 284.000,00 динара за набавку тањираче. 

942. Драгиша Пауновић из Лазаревца, ул. Димитрија Туцовића 031а, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 165.120,00 динара за набавку атомизера. 

943. Драган Урошевић из Сопота, Стојник, ул. Милије Урошевића бр. 109, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 112.000,00 динара за набавку ротационе косачице. 

944. Славомир Гајић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торови бр. 3, 80%     прихватљивих 

трошкова у износу од 237.600,00 динара за набавку атомизера и тилера. 

945. Златан Даниловић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 136, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку цистерне за осоку. 

946. Петар Радојевић из Сопота, ул. Јована Жујовића бр. 7, 80% прихватљивих 

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

947. Радиша Платанић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку косачице и сетвоспремача. 

948. Драгиша Јоксић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских Бригада, бр. 17,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку упд-а и пужног 

транспортера. 

949. Будимир Јанковић из Барајева, Баћевац, ул. Живорада Маринковића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 217.027,20 динара за набавку фрезе. 

950. Милан Радивојевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 152, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку плуга, сетвоспремача, 

растурача откоса, култиватора и сакупљача сена. 

951. Добривоје Живковић из Младеновца, Ковачевац, ул. Лађевачка бр. 54, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 62.640,00 динара за набавку сетвоспремача. 

952. Живорад Петровић из Младеновца,  Дубона, ул. Вељкова бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 935.346,66 динара за набавку трактора. 

953. Тривун Јевтић са Палилуле, Сланци, ул. Саве Ковачевића бр. 7, 80%              

прихватљивих трошкова у износу од 122.400,00 динара за набавку тарупа. 

954. Веселин Степановић из Младеновца, Пружатовац, ул. Сокићка бр. 7, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 1.000.000,00 динара за набавку трактора. 

955. Бора Глишић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 2, 80% прихватљивих 

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

956. Божидар Прокић из Младеновца, Дубона, ул. Водоводска бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 317.520,00 динара за набавку тањираче и сетвоспремача. 
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II Oдбијаjу се пријаве следећих подносилаца пријава: 
 

1. Владан Радојковић из Младеновца, Међулужје, ул. Светог Јоакима и Ане бр. 21,  

2. Никола Петровић из Обреновца, Бровић, ул. Драгољуба П Петовића бр. 010,  

3. Марко Јаничијевић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 446,  

4. Бане Петковић из Обреновца, Барич, ул. Александра-Аце Спасића бр. 139,  

5. Петар Марић из Земуна, Угриновци, ул. Скељани бр. 72,  

6. Душан Николић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 81,  

7. Драгослав Ранковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног фронта бр. 008,  

8. Стеван Милуровић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 32,  

9. Жељко Ђурђић из Лазеревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. Бб,  

10. Јелена Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Живадина Жијовића бр. 021,  

11. Александар Матејић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 002,  

12. Небојша Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Владике Николаја Велимировића 

бр. 028,  

13. Никола Ранковић са Палилуле, Овче, ул. Првог маја бр. 19,  

14. Бранко Филиповић са Чукарице, ул. Водоводска бр. 032,  

15. Дуња Мићић са Савског Венца, ул. Херцеговачка бр. 014/1,  

16. Светолик Крупежевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Крупежевића бр. 006,  

17. Милош Табаковић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Живојина Табаковића бр. 082, 

18. Зоран Марковић са Младеновца, ул. Драгутина Блажића бр. 009Б,  

19. Божидар Васиљевић из Младеновца, Рајковац, ул. Радомира Марића бр. 031,  

20. Горан Петровић из Младеновца, Амерић, ул. Шибска бр. 007,  

21. Слободан Мијаиловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 23,  

22. Милош Јанићијевић из Младеновца, ул. Баташевачка бр. 90,  

23. Жељко Милошевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милорада Петровића – 

Сељанчице бр. 048,  

24. Зоран Живковић из Младеновца, ул. Црквена бр. 039/16,  

25. Зоран Радојичић из Барајева, Арнајево, ул. Београдског батаљона бр. 001,  

26. Горан Ђурђевић из Младеновца, ул. Нема улице бр. 514,  

27. Марија Пешић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 039,  

28. Златко Хрушкар из Сурчина, Бољевци, ул. Улица мира бр. 180,  

29. Ђорђе Пузавац из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 179,  

30. Наташа Павловић из Гроцке, Ритопек, ул. Ратних инвалида бр. 001/9,  

31. Милош Петровић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 009,  

32. Миодраг Сремчевић из Обреновца, Стублине, Нема улице бр. 439,  

33. Предраг Бојовић из Сурчина, ул. Братства и Јединства бр. 15,  

34. Јован Вићовац из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 018,  

35. Александар Аврамовић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 246,  

36. Александар Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 495,  

37. Владимир Јеремић са Вождовца, ул. Радована Симића – Циге бр. 002А,  

38. Сретен Вићентијевић из Лазаревца, Бурово, ул. Нема улице бб,  

39. Горан Петровић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 012,  

40. Драган Јоцић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 010,  

41. Виолета Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 008,  

42. Ђорђе Чонкин из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Цигића бр. 008,  

43. Марија Ђурђевић из Младеновца, ул. Милована Видаковића бр. 028,  

44. Драгољуб Јованчевић из Младеновца, Влашка, ул. Шишмановци бр. 007,  

45. Драган Бећаговић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 049А,  
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46. Јордан Ђекић из Липља, Старо Градско, ул. Нема улице бб,  

47. Радослав Вуловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 001,  

48. Урош Марковић из Гроцке, Лештане, ул. Топличка бр. 006,  

49. Ђорђе Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Главашево Брдо бр. 034,  

50. Рајка Стијовић из Сопота, Неменикуће, ул. Милована Глишића бр. 020,  

51. Миладин Јеремић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 002,  

52. Драгослав  Стефановић са Новог Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 120/А/24,  

53. Милован Томић из Барајева, Арнајево, ул. Космајског Одреда бр. 30,  

54. Немања Перић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 486,  

55. Станица Соскић из Младеновца, Ковачевац, ул. Кленићка бр. 28,  

56. Љубиша Бенић са Новог Београда, Булевар др. Зорана Ђинђића,  

57. Марко Петровић из Младеновца, ул. Илије Петровића бр. 002,  

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

59. Драган Јовановић из Гроцке, Ритопек, ул. 4. Јула бр. 006,  

60. Зоран Стојановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Драгане Манцеа бр. 005,  

61. Мирослав Папић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торањска бр. 014,  

62. Владимир Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 070,  

63. Димитрије Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 070,  

64. Бојан Станковић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Владике Николаја Велимировића 

бр. 037,  

65. Немања Глишић из Младеновца, Ковачевац, ул. Брестовачка бр. 011,  

66. Миљан Матејић из Гроцка, Ритопек, ул. Дунавска бр. 2,  

67. Славиша Живојиновић из Младеновца, Шепшин, ул. Млинска бр. 021,  

68. Драган Ковачевић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 19,  

69. Живорад Стевановић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног Фронта бр. 059,  

70. Милица Гајић из Младеновца, ул. Сувоборска бр. 014,  

71. Миодраг Савковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 178,  

72. Горан Ивковић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 073,  

73. Зоран Зоркић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 052,  

74. Јадранка Петровић из Барајева, Бождаревац, ул. Обрада Лазића бр. 018,  

75. Живота Лукић из Барајева, Лисовић, ул. Милована Стевановића бр. 007,  

76. Мила Стевановић из Сопота, ул. Милосава Влајића бр. 046А,  

77. Драган Марковић из Барајева, Бељина, ул. Првог Српског Устанка бр. 006,  

78. Зоран Лукичић из Младеновца, ул. Крагујевачка бр. 017,  

79. Светлана Потић из Обреновца, Пољане, ул. Нема улице бр. 091,  

80. Бојана Крстић са Звездаре, Смедеревски пут бр. 27Б, непотпуна документација,  

81. Милан Јовановић из Гроцке, Пударци, ул. Палих Борацабр. 106,  

82. Александар Павковић из Гроцке, Болеч. ул. Спасоја Ранковића бр. 010,  

83. Марија Богосављевић са Звездаре, ул. Господара Вучића бр. 237,  

84. Весна Михаиловић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 062,  

85. Јелена Била из Земуна, ул. Банијска бр. 063,  

86. Мирољуб Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Светолика Ранковића бр. 160, 

87. Градимир Васић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр. 038,  

88. Миливоје Весић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 557,  

89. Војислав Николић из Обреновца, Пироман, ул. Милете Ераковића бр. 024,  

90. Миленко Остојић са Звездаре, ул. Мурманска бр. 036,  

91. Зоран Миленковић из Гроцке, Винча, ул. Палих Бораца бр. 077,  

92. Бобан Анђелковић из Барајева, Арнајево, ул. Божидара Анђелковића бр. 029,  

93. Влада Димитријевић са Чукарице, Велика Моштанице, ул. 22. Децембра бр. 006,  
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94. Раде Милијашевић из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 032,  

95. Зоран Недељковић из Сопота, Мала Иванча, ул. 22. Децембра бр. 022,  

96. Саша Иваноски са Чукарице, Сремчица, ул. Немањића бр. 010,  

97. Драган Јовановић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 071,  

98. Бојан Јефтић из Младеновца, Пружатовац, ул. Горњокрајска бр. 032,  

99. Александар Николић са Звездаре, ул. Љубе Давидовића бр. 020,  

100. Јован Мратинковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног Фронта бр. 020А,  

101. Љиљана Вукадиновић из Сурчина,Петровчић, ул. Душана Вукасовић бр. 13,  

102. Михаило Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска  бр. 050,  

103. Никола Марковић из Сурчина, Бољевци, ул. Улица Мира бр. 342А,  

104. Владимир Мартиновић из Младеновца, ул.Јанка Катића бр. 038,; 

105. Милка Виријевић – Пршић са Савског Венца, ул. Милована Глишића бр. 007,  

106. Мирослава Петровић из Раковице, Видиковачки венац бр. 069/28,  

107. Дарко Сремчевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр.637,  

108. Давид Антић из Гроцке, Калуђерица, ул. Изворска бр. 014Б,  

109. Дарко Терзић из Лазаревца, ул. Вељка Влаховића бр.н 023А,   

110. Дарко Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Рит бр. 0036,  

111. Милорад Радојевић из Гроцке,  Дражањ, ул. Београдска бр. 080,  

112. Слађана Петровић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 074,  

113. Марко Милисављевић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 015,  

114. Братислав Живковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 020,  

115. Снежана Јанковић са Чукарице, ул. Космајска бр. 001/В,  

116. Наташа Драмлић са Чукарице, Остружница, ул. Петровића брдо бр. 003,  

117. Зоран Јекић са Палилуле, Велико Село, ул. Винчанска бр. 12,  

118. Драган Јеремић из Гроцке, Врчин, ул. Бојанска бр. 003,  

119. Слободан Милићевић из Гроцке, Умчари, ул. 29. новембра бр. 016,  

120. Милан Маринковић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. ББ,  

121. Милован Анђелковић из Барајева, Арнајево, ул. Божидара Анђелковића бр. 035,  

122. Горан Вујичић са Палилуле, ул. Патриса Лумумбе бр. 070,  

123. Добривоје Панић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 053,  

124. Драгослав Петровић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 006,  

125. Бобан Ђурђевић са Палилуле, Сланци, ул. Првох маја бр. 017,  

126. Млади Пољопривредници Србије,  

127. Зоран Јанковић из Барајева, Баћевац, ул. Академика Петра Стевановића бр. 073,  

128. Иван Марковић из Барајева, Бељина, ул. Школска бр. 002,  

129. Милорад Ђорђевић из Барајева, Арнајево, ул. Лазаревачки пут бр. 035,  

130. Иван Јарановић из Сопота, Рогача, ул. Богољуба Тодоровића бр. 008,  

131. Владета Давидовић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 227,  

132. Бранислав Николић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Тројчина бр. 024,  

133. Надежда Војиновић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 021,  

134. Радисав Спасојевић из Младеновца, Кораћица, ул. Космасјки пут бр. 110,  

135. Немања Жујовић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића бр. 022,  

136. Зоран Недељковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Лоле Рибара бр. 008,  

137. Владан Милетић из Младеновца, Кораћица, ул. Јовиска бр. 038,  

138. Ана Павловић из Младеновца, ул. Данице Марковић бр. 006,  

139. Драган Станојевић из Гроцке, Живковац, ул. Добривоја Михајловића бр. 033,  

140. Добрица Ђорић из Гроцке, Врчин, ул. Моше Пијаде бр. 4,  

141. Слободан Ненадовић из Обреновца, Скела, ул. Миодрага Јеринића – Кићана бр. 

014,  
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142. Милош Павловић из Гроцке, Пударци, ул. Палих Бораца бр. 149,  

143. Јелена Карић из Обреновца, Трстеница, ул. Нема улице бр. 43,  

144. Милан Николић са Савског венца, ул. Гаврила Принципа бр. 48/2/8,  

145. Милутин Ћургуз из Гроцке, Лештане, ул. Грачаничка бр. 8,  

146. Рајко Бошковић са Новог Београда, уло. Милеве Марић Ајнштајн бр. 84/39,  

147. Миленко Лукић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 29/Б,   

148. Станко Николић са Вождовца, ул. Гостиварска бр. 78,  

149. Наталија Кузмановић  из Гроцке, ул. Иве Лоле Рибара бр. 26,  

150. Бојана Савић Вујичић из Гроцке, Заклопача, ул. Саве Ковачевића бр. 20,  

151. Љиљана Душић Павловић из Гроцке, ул. Сутјеска бр. 7А,  

152. Жељко Ђурић из Сопота, Рогача, ул. Космајских партизана бр. 3,  

153. Милан Степановић из Лазаревца, ул. Живојина Жујовића бр. 33,  

154. Ирена Петровић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 198,  

155. Вељко Срећковић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 10,  

156. Ивана Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 25,  

157. Владимир Кнежевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 76,  

158. Бојан Милановић из Лазаревца, Петка, ул, Нема улице бр. Бб,  

159. Славиша Аночић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 99,  

160. Војислав Влаховић из Сопота, ул. Београдска бр. 12,  

161. Зорица Васић са Вождовца, ул. Кумодрашка бр. 304/5,  

162. Лазар Димитријевић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 60,  

163. Валентина Димитријевић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 

60,  

164. Дејан Томашевић са Новог Београда, ул. Народних хероја бр. 21/3/17,  

165. Танкосава Николић из Барајева, Арнајево, ул. Будимира Симића бр. 39,  

166. Снежана Петровић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 7Е,  

167. Дејан Иванчевић из Младеновца, Ковачевац, ул. Нема улице бр. 7, 

168. Дејан Вуковић из Младеновца, Шепшин, ул. Брђанска бр. 29, 

169. Светлана Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке шуме бр.9,  

170. Мирослав Ђенић из Земуна, ул. Бранка Пешића бр. 043,  

171. Милош Тодоровић из Младеновца, Дубона, ул. Липарска бр. 12,  

 
         III Одустали следећи подносиоци пријава: 

 
1. Златко Манџука са Врачара, ул. Кумановска бр. 023/2/5, 

 

 

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

Образложење 
 

Закључком градоначелника града Београда, број: 3-1632/21-Г од 04. марта 2021.године, 
Секретаријату за привреду је дата сагласност да покрене поступак доделе подстицајних 
средстава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина 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 

http://www.beograd.gov.rs/
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средстава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина. Финансијским 
планом за 2021. годину, за ову намену обезбеђена су средства у износу од 100.000.000,00 
динара. 

 
Решењем заменика начелника градске Управе града Београда, секретара Секретаријата 
за привреду, број VIII-06 бр. 32-5/2021 од 02.04.2021. године, образована је Комисија за 
утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава за набавку трактора 
или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину 
(у даљем тексту: Комисија). 
 
Златко Манџука са Врачара, ул. Кумановска бр. 023/2/5, дана 20.05.2021. године, писаним 
путем обавестио је Секретаријат за привреду да одустаје од пријаве за доделу 
подстицајних средстава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на 
територији града Београда за 2021. годину. 
 
Драган Ђурић из Сопота, Рогача, ул. Космајских партизана бр. 3 и Немања Тошаковић из 
Младеновца, Велика Иванча, ул. Рит бр. 9, нису доставили пријаве по Јавном позиву, а 
дана 02.04.2021. године доставили су допуне, односно Уверења из Матичне евиденције на 
територији града Београда да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних крава по 
истом. 
 
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 за набавку трактора или пољопривредних прикључних 
машина на територији града Београда за 2021. годину за 956 подносиоца пријава, у 
укупном износу од 455.108.450,62 динара, и то за део трошкова набавке трактора или 
пољопривредних прикључних машина. У складу са расположивим финансијским 
средствима, подстицајна средства могу бити опредељена за 154 подносилаца пријава у 
укупном износу од 99.353.296,86  динара. 

 
Дана 23.06.2021. године на сајту града Београда, објављен је предлог Одлуке о додели 
подстицајних средстава, у којој је дата правна поука свим подносиоцима пријава да се 
против предлога одлуке може уложити приговор Секретаријату за привреду  у року од три 
дана од дана објављивања исте на званичној интернет страници града Београда.  
 
 
Подносиоци пријава Весна Михаиловић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 062, 
Марина Савковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 285, Владимир Чикош из 
Земуна Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 43, Тамара Ђорђевић из Гроцке, 
Заклопача, ул. Космајска бр. 1а, Мирослав Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 
29, Марко Митровић из Младеновца, Кораћица, ул Воиште бр. 2, Снежана Јанковић са 
Чукарице, ул. Космајска бр. 001/В, Милица Јанковић са Чукарице, ул. Космајска бр. 001В, 
Бојана Савић Вујичић из Гроцке, Заклопача, ул. Саве Ковачевића бр. 20, Александар 
Блечић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 2, Горан Елез из Лазаревца, Велики 
Црљени, ул. 1. маја бр. 29, Срђан Михајловић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована 
Миловановића бр. 4, Дејан Тодоровић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 10, Милорад 
Жарковић из Лазаревца, Вреоци, ул. Рударска бр. 21, Милан Недељковић из Лазаревца, 
ул. Дише Ђурђевића бр. 23, Милка Рајковић из Гроцке, Калуђерица, ул. Теслина 1 лево 
бр. 9, Марко Ранковић из Лазаревца, ул. Живојина Кузмановића бр. 2, Душан Ђорђевић из 
Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 47, Драган Миловановић из Лазаревца, ул. Нема улице бб, 
Петар Младеновић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 38, Ивица Васковић из 
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Сопота, Раља, ул. Радомира Јоцића бр. 35 и Горан Божић са Савског венца, ул. 
Добропољска бр. 65/1,  Секретаријату за привреду су у року доставили приговоре на 
предлог одлуке. Комисија је поновним увидом у достављене пријаве и документацију из 
пријава, услова, критеријума и подкритеријума утврђених Јавним позивом, утврдила да су 
приговори неосновани и исте одбила.  
 
Дана 18.07.2021. године, подносиоци пријава Татјана Дубоњац из Младеновца, Јагњило, 
ул. Нема улице бр. 202, Драган Јоцић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 010 и дана 
19.07.2021. године,  подносилац пријаве Милена Пајић Вучковић из Лазаревца, Степојевац, 
ул. Душана Петровића Шанета бр. 71, Секретаријату за привреду су доставили приговоре 
на предлог одлуке. Предлог Одлуке објављен је на званичној интернет страници града 
Београда, дана 14.07.2021. године. Имајући у виду наведено, достављени приговори нису 
се разматрали, због неблаговременог достављања. 
 
Дана 19.07.2021. године, Дејан Петровић и Миланка Иванчевић, електронсим путем 
Секретаријату за привреду доставили су приговоре на Предлог одлуке. Увидом у евиденцију 
којом располаже Секретаријат за привреду, Дејан Петровић и Миланка Иванчевић, нису 
подносиоци пријава по Јавном позиву за достављање пријава за набавку трактора или 
пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину. 
 
Дана 05.08.2021. године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 
Секретаријата за привреду донео је Одлуку о додели подстицајних средстава за набавку 
трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 
2021. годину, за 956 подносиоца пријаве у укупном износу од 455.108.450,62 динара. У 
складу са расположивим финансијским средствима, подстицајна средства могу бити 
опредељена за 154 подносилаца пријава у укупном износу од 99.353.296,86 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 171 подносилац пријава и то: 

 
1. Владан Радојковић из Младеновца, Међулужје, ул. Светог Јоакима и Ане бр. 21, 

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; 

2. Никола Петровић из Обреновца, Бровић, ул. Драгољуба П Петовића бр. 010, не 

испуњава услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 2 ха житарица, индустријског и 

крмног биља. Јавним позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који 

конкурише по сектору житарице, индустријско и крмно биље за набавку трактора има 

уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава љопривредно земљиште мање од 2 

ха житарица, индустријског и крмног биља; 
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3. Марко Јаничијевић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 446, неисправна 

документација,  у предрачуну је наведена набавка CFORCE 6225 TOURING. Подносилац 

пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за набавку новог 

трактора или једне или више различитих пољопривредних прикључних машина који су 

предмет Jавног позива; 

4. Бане Петковић из Обреновца, Барич, ул. Александра-Аце Спасића бр. 139, непотпуна 

документација, у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које 

није тражено Јавним позивом; 

5. Петар Марић из Земуна, Угриновци, ул. Скељани бр. 72, непотпуна документација, 

није достављена изјава да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену у 2021. години и да подносилац захтева и добављач не 

представљају повезана лица; 

6. Душан Николић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 81, непотпуна 

документација, није достављено Решење 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 и/или мање од 30 

крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 - 3.999 бројлера 

у турнусу, издат од Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Управа за 

ветерину; 

7. Драгослав Ранковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног фронта бр. 008, неисправна 

документација, документација везана за куповину прикључне машине је од 26.02.2021. 

године, између осталог Јавним позивом је дефинисано да сва конкурсна документација 

мора бити након објављивања Јавног позива за достављање пријава за доделу 

подстицајних средстава за набавку трактора или пољопривредних прикључних машина 

на територији града Београда за 2021. годину. Јавни позив је расписан 15.03.2021. 

године; 

8. Стеван Милуровић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 32, непотпуна 

документације, није достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична 

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

9. Жељко Ђурђић из Лазеревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. Бб, не испуњава услове, 

катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних 

газдинстава – структура биљне производње се не налазе на територији града Београда. 

Јавним позивом један од општих услова био је да су катастарске парцеле газдинства на 

територији града Београда; 

10. Јелена Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Живадина Жијовића бр. 021, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан;  

11. Александар Матејић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 002, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 
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12. Небојша Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Владике Николаја Велимировића 

бр. 028, неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног 

газдинства у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци 

о пољопривредном газдинству није идентичан; 

13. Никола Ранковић са Палилуле, Овче, ул. Првог маја бр. 19, непотпуна документација, 

у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које није тражено 

Јавним позивом; 

14. Бранко Филиповић са Чукарице, ул. Водоводска бр. 032, 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; 

15. Дуња Мићић са Савског Венца, ул. Херцеговачка бр. 014/1, непотпуна документација, 

није достављен документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве о активном 

броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, издат након објављивања Јавног 

позива; 

16. Светолик Крупежевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Крупежевића бр. 006, 

неисправна документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за 

набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину, већ је достављена изјава у области сточарства на територији 

града Београда за 2021. годину; 

17. Милош Табаковић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Живојина Табаковића бр. 082, 

неисправна документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за 

набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину,  већ је достављена изјава у области воћарства и повртарства 

на територији града Београда за 2021. годину. 

18. Зоран Марковић са Младеновца, ул. Драгутина Блажића бр. 009Б, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

19. Божидар Васиљевић из Младеновца, Рајковац, ул. Радомира Марића бр. 031, 

неисправна документација, документација везана за куповину прикључне машине је од 

10.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинисано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива за достављање пријава за 

доделу  подстицајних средстава за набавку трактора или пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину; 

20. Горан Петровић из Младеновца, Амерић, ул. Шибска бр. 007, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

21. Слободан Мијаиловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 23, 

наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди банке и Изводу 

из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству није 

идентичан; 
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22. Милош Јанићијевић из Младеновца, ул. Баташевачка бр. 90, неисправна 

документација, достављене су фотокопије Потврда о статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу комерцијалног 

пољопривредног газдинства), Извод из регистра пољопривредних газдинства – 

структура биљне производње и Извод из регистра пољопривредних газдинства – подаци 

о пољопривредном газдинству, Јавним позивом је дефинисано да документација мора 

бити оригинал; 

23. Жељко Милошевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милорада Петровића – 

Сељанчице бр. 048, неисправна документација, наменски рачун комерцијалног 

пољопривредног газдинства у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних 

газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству није идентичан; 

24. Зоран Живковић из Младеновца, ул. Црквена бр. 039/16, 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 и није 

достављена отпремница о извршеној набавци, доказ о извршеном преносу корисника 

средстава са наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун 

добављача, оверен од стране банке и фотокопија гарантног листа. Јавним позивом је 

дефинисано да подносилац пријаве који је већ извршио набавку прикључне машине 

доставља и документацију у складу са Јавним позивом у делу који се односи на исплату 

подстицајних средстава.  

25. Зоран Радојичић из Барајева, Арнајево, ул. Београдског батаљона бр. 001, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

26. Горан Ђурђевић из Младеновца, ул. Нема улице бр. 514, неисправна документација, 

Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу 

комерцијалног пољопривредног газдинства), издата је 09.03.2021. године, између 

осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација мора бити након 

објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. године; 

27. Марија Пешић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 039, непотпуна документација, 

у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које није тражено 

Јавним позивом; 

28. Златко Хрушкар из Сурчина, Бољевци, ул. Улица мира бр. 180, не испуњава услове, 

у Изводу из регистра пољопривредних газдинства – структури биљне производње нема 

одговарајућу структуру по којој конкурише (поврће на отвореном). Јавним позивом је 

дефинисано да подносилац пријаве који конкурише по основу биљне производње треба 

да у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано пољопривредно земљиште до 

3 ха под поврћем на отвореном; 

29. Ђорђе Пузавац из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 179, непотпуна документација, није 

достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – СТРУКТУРА БИЉНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ са подацима о структури биљне производње, издат од Управе за трезор 

након објављивања Јавног позива; 
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30. Наташа Павловић из Гроцке, Ритопек, ул. Ратних инвалида бр. 001/9, не испуњава 

услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 5 ха осталог воћа. Јавним 

позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који конкурише по сектору 

осталог воћа за набавку трактора има уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава 

љопривредно земљиште мање од 5 ха осталог воћа; 

31. Милош Петровић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 009, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

32. Миодраг Сремчевић из Обреновца, Стублине, Нема улице бр. 439, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

33. Предраг Бојовић из Сурчина, ул. Братства и Јединства бр. 15, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину,  већ је достављена изјава у области воћарства и повртарства на територији 

града Београда за 2021. годину; 

34. Јован Вићовац из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 018, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину,  већ је достављена изјава у области воћарства и повртарства на територији 

града Београда за 2021. годину;; 

35. Александар Аврамовић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 246, неисправна 

документација, достављено је Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда 

да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на име Драган 

Аврамовић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 246. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда мора 

да гласи 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; 

36. Александар Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 495, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), издата је 11.03.2021. 

године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација 

мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. 

године; 

37. Владимир Јеремић са Вождовца, ул. Радована Симића – Циге бр. 002А, не испуњава 

услове, катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра 

пољопривредних газдинстава – структура биљне производње, под осталим воћем  не 

налазе се на територији града Београда. Јавним позивом дефинисано је да катастарске 

парцеле газдинства преко којих се конкурише, налазе на територији града Београда; 

38. Сретен Вићентијевић из Лазаревца, Бурово, ул. Нема улице бб, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), издата је 26.02.2021. 

године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација 
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мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. 

године; 

39. Горан Петровић из Барајева, Велики Борак, ул. Симе Марковића бр. 012, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

40. Драган Јоцић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 010, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

41. Виолета Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 008, 

неисправна документација. У складу са Јавним позивом није достављена изјава за 

набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину,  већ је достављена изјава у области сточарства на територији 

града Београда за 2021. годину; 

42. Ђорђе Чонкин из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Цигића бр. 008, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину,  већ је достављена изјава у области сточарства на територији града Београда 

за 2021. годину; 

43. Марија Ђурђевић из Младеновца, ул. Милована Видаковића бр. 028, не испуњава 

услове, катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра 

пољопривредних газдинстава – структура биљне производње, под осталим воћем  не 

налазе се на територији града Београда. Јавним позивом дефинисано је да катастарске 

парцеле газдинства преко којих се конкурише, налазе на територији града Београда; 

44. Драгољуб Јованчевић из Младеновца, Влашка, ул. Шишмановци бр. 007, неисправна 

документација, достављене су фотокопије Потврда о статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу комерцијалног 

пољопривредног газдинства), Извод из регистра пољопривредних газдинства – 

структура биљне производње и Извод из регистра пољопривредних газдинства – подаци 

о пољопривредном газдинству, Јавним позивом је дефинисано да документација мора 

бити оригинал; 

45. Драган Бећаговић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 049А, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), и Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – структура биљне производње, издати су 12.03.2021. 

године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација 

мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. 

године; 

46. Јордан Ђекић из Липља, Старо Градско, ул. Нема улице бб, не испуњава услове, нема 

пребивалиште на територији града Београда. Јавним позивом између осталог је 

дефинисано да подносилац пријаве има пребивалиште на територији града Београда; 

47. Радослав Вуловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 001, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину,  већ је достављена изјава у области сточарства на територији града Београда 

за 2021. годину; 
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48. Урош Марковић из Гроцке, Лештане, ул. Топличка бр. 006, не испуњава услове, 

катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних 

газдинстава – структура биљне производње, под осталим воћем  не налазе се на 

територији града Београда. Јавним позивом дефинисано је да катастарске парцеле 

газдинства преко којих се конкурише, налазе на територији града Београда; 

49. Ђорђе Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Главашево Брдо бр. 034, непотпуна 

документација, није доставњен документ оверен од стране банке на име подносиоца 

пријаве о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, издат након 

објављивања Јавног позива; 

50. Рајка Стијовић из Сопота, Неменикуће, ул. Милована Глишића бр. 020, неисправна 

документација, нема потписа на пријави и изјави. Јавним позивом је између осталог 

дефинисано да пријава и изјава морају бити читко попуњене и потписане, као и да 

непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати; 

51. Миладин Јеремић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 002, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

52. Драгослав  Стефановић са Новог Београда, ул. Милутина Миланковића бр. 120/А/24, 

не испуњава услове, катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из 

регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње, под 

житарицама, индустриским и крмним биљем не налазе се на територији града Београда. 

Јавним позивом дефинисано је да катастарске парцеле газдинства преко којих се 

конкурише, налазе на територији града Београда; 

53. Милован Томић из Барајева, Арнајево, ул. Космајског Одреда бр. 30, непотпуна 

документација, није достављено: образац пријаве и изјаве за доделу подстицајних 

средстава за набавку трактора или прикључних машина на територији града Београда 

за 2021. годину, лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је 

са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве); 

54. Немања Перић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 486, не испуњава услове, 

катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних 

газдинстава – структура биљне производње, под житарицама, индустриским и крмним 

биљем не налазе се на територији града Београда. Јавним позивом дефинисано је да 

катастарске парцеле газдинства преко којих се конкурише, налазе на територији града 

Београда; 

55. Станица Соскић из Младеновца, Ковачевац, ул. Кленићка бр. 28, неисправна 

документација,  образац изјаве није попуњен и потписан. Јавним позивом је дефинисано 

да непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати; 

56. Љубиша Бенић са Новог Београда, Булевар др. Зорана Ђинђића, непотпуна 

документација, није достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична 

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

57. Марко Петровић из Младеновца, ул. Илије Петровића бр. 002, неисправна 

документација, достављена је лична карта која је истекла 25.03.2021. године. Јавним 

позивом је између осталог дефинисано да у тренутку подношења конкурсне 

документације лична карта мора бити важећа, документација по јавном позиву је 

предата 02.04.2021. године; 

58. Стефан Ковачевић са Новог Београда, Нехруова бр. 125/18, не испуњава услове,  

конкурисао и по основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области 

воћарства и повртарства на територији града Београда за 2021. годину. Јавним позивом 
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је дефинисано да подносилац пријаве може конкурисати само по основу једног Јавног 

позива који расписује Секретаријат за привреду у области пољопривреде за 2021. 

годину; 

59. Драган Јовановић из Гроцке, Ритопек, ул. 4. Јула бр. 006, непотпуна документација, 

није достављена изјава да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену у 2021. години и да подносилац захтева и добављач не 

представљају повезана лица; 

60. Зоран Стојановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Драгане Манцеа бр. 005, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

61. Мирослав Папић из Младеновца, Ковачевац, ул. Торањска бр. 014, непотпуна 

документација,  није достављено: лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична 

карта уколико је са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве), није доставњен 

документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве о активном броју 

наменског рачуна пољопривредног газдинства, издат након објављивања Јавног 

позива; 

62. Владимир Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 070, неисправна 

документација, изјава у области сточарства на територији града Београда за 2021. 

годину; 

63. Димитрије Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 070, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. 

годину,  већ је достављена изјава у области сточарства на територији града Београда 

за 2021. годину; 

64. Бојан Станковић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Владике Николаја Велимировића 

бр. 037, неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног 

газдинства у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци 

о пољопривредном газдинству није идентичан; 

65. Немања Глишић из Младеновца, Ковачевац, ул. Брестовачка бр. 011, непотпуна 

документације, није достављено: доказ о извршеном преносу корисника средстава са 

наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун добављача - 

оверен од стране банке, фотокопија гарантног листа. Јавним позивом је између осталог 

дефинисано да подносиоци пријава који набаве прикључну машину достављају и 

документацију у складу са Јавним позивом у делу који се односи на исплату 

подстицајних средстава; 

66. Миљан Матејић из Гроцка, Ритопек, ул. Дунавска бр. 2, непотпуна документација,  

није достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је 

са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве); 

67. Славиша Живојиновић из Младеновца, Шепшин, ул. Млинска бр. 021, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

68. Драган Ковачевић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 19, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 
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69. Живорад Стевановић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног Фронта бр. 059, не испуњава 

услове. Прикључна машина је набављена 26.02.2021. године, односно пре расписивања 

Јавног позива за доделу подстицајних средства за набавку трактора или 

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

Јавним позивом је дефинисано да су подстицајна средства намењена за набавку 

трактора или прикључних машина након објављивања Јавног позива. 

70. Милица Гајић из Младеновца, ул. Сувоборска бр. 014, неисправна документација, 

наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди банке и Изводу 

из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству није 

идентичан; 

71. Миодраг Савковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 178, неисправна 

доклументација, достављена је изјава да по неком другом основу не користи 

бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2020. години и да подносилац 

захтева и добављач не представљају повезана лица; 

72. Горан Ивковић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 073, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

73. Зоран Зоркић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 052, не испуњава услове, 

катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних 

газдинстава – структура биљне производње се не налазе на територији града Београда. 

Јавним позивом један од општих услова био је да су да су катастарске парцеле 

газдинства на територији града Београда; 

74. Јадранка Петровић из Барајева, Бождаревац, ул. Обрада Лазића бр. 018, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

75. Живота Лукић из Барајева, Лисовић, ул. Милована Стевановића бр. 007, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

76. Мила Стевановић из Сопота, ул. Милосава Влајића бр. 046А, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

77. Драган Марковић из Барајева, Бељина, ул. Првог Српског Устанка бр. 006, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

78. Зоран Лукичић из Младеновца, ул. Крагујевачка бр. 017, неисправна документација, 

Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу 

комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра пољопривредних 

газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра пољопривредних 

газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 11.03.2021. године, 

између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација мора бити 

након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. године; 

79. Светлана Потић из Обреновца, Пољане, ул. Нема улице бр. 091, неисправна 

документација, достављена је потврда банке о наменском рачуну пољопривредног 
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газдинства од 22.02.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва 

конкурсна документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је 

расписан 15.03.2021. године; 

80. Бојана Крстић са Звездаре, Смедеревски пут бр. 27Б, непотпуна документација, није 

достављено: лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је са 

чипом (важећа у тренутку подношења пријаве), Извод из регистра пољопривредних 

газдинства – подаци о пољопривредном газдинству, Потврда о статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу комерцијалног 

пољопривредног газдинства) и 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; 

81. Милан Јовановић из Гроцке, Пударци, ул. Палих Борацабр. 106, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

82. Александар Павковић из Гроцке, Болеч. ул. Спасоја Ранковића бр. 010, Потврда о 

статусу у регистру пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу 

комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра пољопривредних 

газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра пољопривредних 

газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 11.03.2021. године, 

између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна документација мора бити 

након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 15.03.2021. године; 

83. Марија Богосављевић са Звездаре, ул. Господара Вучића бр. 237, непотпуна 

документација, у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које 

није тражено Јавним позивом; 

84. Весна Михаиловић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 062, непотпуна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

85. Јелена Била из Земуна, ул. Банијска бр. 063, не испуњава услове, катастарске парцеле 

газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних газдинстава – 

структура биљне производње се не налазе на територији града Београда. Јавним 

позивом један од општих услова био је да су да су катастарске парцеле газдинства на 

територији града Београда; 

86. Мирољуб Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Светолика Ранковића бр. 160, не 

испуњава услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 2 ха житарица, индустријског и 

крмног биља. Јавним позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који 

конкурише по сектору житарице, индустријско и крмно биље за набавку трактора има 

уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава љопривредно земљиште мање од 2 

ха житарица, индустријског и крмног биља; 

87. Градимир Васић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр. 038, непотпуна 

документација, није достваљен документ оверен од стране банке на име подносиоца 
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пријаве о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, издат након 

објављивања Јавног позива; 

88. Миливоје Весић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 557, неисправна 

документација, нису измирене пореске обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода на свим општинама града Београда; 

89. Војислав Николић из Обреновца, Пироман, ул. Милете Ераковића бр. 024, не 

испуњава услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 2 ха житарица, индустријског и 

крмног биља. Јавним позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који 

конкурише по сектору житарице, индустријско и крмно биље за набавку трактора има 

уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава љопривредно земљиште мање од 2 

ха житарица, индустријског и крмног биља; 

90. Миленко Остојић са Звездаре, ул. Мурманска бр. 036, не испуњава услове. Прикључне 

машине су набављене 04.01.2021. године, 23.01.2021. године и 10.02.2021. године, 

односно пре расписивања Јавног позива за доделу подстицајних средства за набавку 

трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2021. годину. Јавним позивом је дефинисано да су подстицајна средства намењена за 

набавку трактора или прикључних машина након објављивања Јавног позива. 

91. Зоран Миленковић из Гроцке, Винча, ул. Палих Бораца бр. 077, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 

12.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

92. Бобан Анђелковић из Барајева, Арнајево, ул. Божидара Анђелковића бр. 029, 

неисправна документација,  достављени су образац ПРИЈАВЕ и образац ИЗЈАВЕ за 

доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града 

Београда за 2021. годину; 

93. Влада Димитријевић са Чукарице, Велика Моштанице, ул. 22. Децембра бр. 006, 

непотпуна документација, у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење 

Министарства финансија које није тражено Јавним позивом; 

94. Раде Милијашевић из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 032, не испуњава услове, 

достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и не склапа 

на производним линијама у Републици Србији; 

95. Зоран Недељковић из Сопота, Мала Иванча, ул. 22. Децембра бр. 022, 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; 

96. Саша Иваноски са Чукарице, Сремчица, ул. Немањића бр. 010, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - 
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подаци о пољопривредном газдинству са подацима о члановима пољопривредног 

газдинства, издат од Управе за трезор након објављивања Јавног позива; 

97. Драган Јовановић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 071, неисправна 

документација, достављена фотокопија Потврде о статусу у регистру пољопривредних 

газдинстава (потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства). 

Јавним позивом је између осталог дефинисано да мора бити оригинал; 

98. Бојан Јефтић из Младеновца, Пружатовац, ул. Горњокрајска бр. 032, непотпуна 

документација, није достављено Уверење или потврду из Матичне евиденције на 

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

99. Александар Николић са Звездаре, ул. Љубе Давидовића бр. 020, непотпуна 

документација, у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које 

није тражено Јавним позивом; 

100. Јован Мратинковић из Гроцке, Дражањ, ул. Народног Фронта бр. 020А, 

неисправна документација, достављен је непотпун образац ПРИЈАВЕ за доделу 

подстицајних средстава за набавку трактора или прикључних машина на територији 

града Београда за 2021. годину; 

101. Љиљана Вукадиновић из Сурчина,Петровчић, ул. Душана Вукасовић бр. 13, 

неисправна документација, достављен је  образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних 

средстава за набавку трактора или прикључних машина на територији града Београда 

за 2021. годину који нема датум и потпис подносиоца пријаве; 

102. Михаило Лазаревић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска  бр. 050, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

103. Никола Марковић из Сурчина, Бољевци, ул. Улица Мира бр. 342А, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

104. Владимир Мартиновић из Младеновца, ул.Јанка Катића бр. 038, неисправна 

документација, достављене су фотокопије Потврда о статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (потврда о активном статусу комерцијалног 

пољопривредног газдинства), Извод из регистра пољопривредних газдинства – 

структура биљне производње и Извод из регистра пољопривредних газдинства – подаци 

о пољопривредном газдинству,  Јавним позивом је дефинисано да мора бити оригинал; 

105. Милка Виријевић – Пршић са Савског Венца, ул. Милована Глишића бр. 007, 

неисправна документација, достављени су предрачуни за набавку трактора и 

приколице. Јавним позивом између осталог је  дефинисано да подносилац пријаве може 

да конкурише за доделу подстицајних средстава за набавку новог трактора или једне 

или више различитих пољопривредних прикључних машина који су предмет Jавног 

позива; 

106. Мирослава Петровић из Раковице, Видиковачки венац бр. 069/28, неисправна 

документација, није достављен доказ о извршеном преносу корисника средстава са 

наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун добављача, 

оверен од стране банке. Јавним позивом је дефинисано да Подносилац пријаве који је 
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већ извршио набавку прикључне машине доставља и документацију у складу са Јавним 

позивом у делу који се односи на исплату подстицајних средстава (рачун и отпремницу 

о извршеној набавци, доказ о извршеном преносу корисника средстава са наменског 

рачуна регистрованог пољопривредног газдинства на рачун добављача, оверен од 

стране банке, фотокопију гарантног листа); 

107. Дарко Сремчевић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр.637, неисправна 

документација, нису измирене пореске обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода на свим општинама града Београда; 

108. Давид Антић из Гроцке, Калуђерица, ул. Изворска бр. 014Б, неисправна 

документација,  у предрачуну је наведена набавка CFORCE 450L. Подносилац пријаве 

може да конкурише за доделу подстицајних средстава за набавку новог трактора или 

једне или више различитих пољопривредних прикључних машина који су предмет 

Jавног позива; 

109. Дарко Терзић из Лазаревца, ул. Вељка Влаховића бр.н 023А,  неисправна 

документација, на документу из банке о активном броју наменског рачуна 

пољопривредног газдинства нема датума издавања. Јавним позивом је дефинисано да 

датум, печат и потпис морају бити видљиви; 

110. Дарко Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Рит бр. 0036, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 

09.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

111. Милорад Радојевић из Гроцке,  Дражањ, ул. Београдска бр. 080, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

112. Слађана Петровић из Младеновца, Дубона, ул. Вељкова бр. 074, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 

02.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

113. Марко Милисављевић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 015, неисправна 

документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку трактора 

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

већ је достављена изјава у области сточарства на територији града Београда за 2021. 

годину; 

114. Братислав Живковић из Гроцке, Брестовик, ул. Маршала Тита бр. 020, неисправна 

документација, на документу из банке о активном броју наменског рачуна 

пољопривредног газдинства датум издавања је 06.05.2020. године. Јавним позивом је 

дефинисано да документ мора бити издат након објављивања Јавног позива; 

115. Снежана Јанковић са Чукарице, ул. Космајска бр. 001/В, неисправна 

документација, достављени су предрачуни за набавку трактора и пољопривредних 
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прикључних машина. Јавним позивом између осталог је  дефинисано да подносилац 

пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за набавку новог 

трактора или једне или више различитих пољопривредних прикључних машина који су 

предмет Jавног позива; 

116. Наташа Драмлић са Чукарице, Остружница, ул. Петровића брдо бр. 003, непотпуна 

документација, није достављено Уверење или потврду из Матичне евиденције на 

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

подносилац пријаве је поднео захтев за набавку трактора и пољопривредних 

прикључних машина. Јавним позивом је дефинисано да подносилац пријаве може да 

конкурише за доделу подстицајних средства која су намењена за набавку трактора или 

прикључних машина;  

117. Зоран Јекић са Палилуле, Велико Село, ул. Винчанска бр. 12, неисправна 

документација, на достављеном Изводу из Регистра пољопривредних газдинства – 

подаци о пољопривредном газдинству нема датума. Јавним позивом је дефинисано да 

документ издат од стране Управе за трезор, поред печата и потписа мора имати и датум 

издавања. 

118. Драган Јеремић из Гроцке, Врчин, ул. Бојанска бр. 003, неисправна документација, 

подносилац пријаве је поднео захтев за набавку мотокултиватора  (једноосовинског 

трактора) и фрезе. Јавним позивом је дефинисано да подносилац пријаве може да 

конкурише за доделу подстицајних средства која су намењена за набавку трактора или 

прикључних машина. 

119. Слободан Милићевић из Гроцке, Умчари, ул. 29. новембра бр. 016, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

120. Милан Маринковић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. ББ, 

неисправна документација, достављено је Уверење Секретаријата за јавне приходе 

града Београда да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на 

име Влада Маринковић из Барзиловице, ул. Нема улице. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда мора 

да гласи 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; 

121. Милован Анђелковић из Барајева, Арнајево, ул. Божидара Анђелковића бр. 035, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

122. Горан Вујичић са Палилуле, ул. Патриса Лумумбе бр. 070, не испуњава услове,  

катастарске парцеле газдинства које су уписане у Извод из регистра пољопривредних 

газдинстава – структура биљне производње, под житарицама, индустриским и крмним 

биљем, не налазе се на територији града Београда. Јавним позивом дефинисано је да 

катастарске парцеле газдинства преко којих се конкурише, налазе на територији града 

Београда, и достављен непотпун образац пријаве за доделу подстицајних средстава за 

набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину; 

123. Добривоје Панић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 053, непотпуна 

документација; није достављен образац ПРИЈАВЕ и образац ИЗЈАВЕ за доделу 
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подстицајних средстава за набавку трактора или прикључних машина на територији 

града Београда за 2021. годину; 

124. Драгослав Петровић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 006, неисправна 

документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства у потврди 

банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству није идентичан; 

125. Бобан Ђурђевић са Палилуле, Сланци, ул. Првох маја бр. 017, непотпуна 

документација, у складу са Јавним позивом 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, већ је достављено Уверење Министарства финансија које 

није тражено Јавним позивом; 

126. Млади Пољопривредници Србије, не испуњава услове, Јавним позивом је 

између осталог дефинисано да право на подстицајна средства имају физичка лица – 

носиоци комерцијалног породичног газдинства.  

127. Зоран Јанковић из Барајева, Баћевац, ул. Академика Петра Стевановића бр. 073, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

128. Иван Марковић из Барајева, Бељина, ул. Школска бр. 002, неисправна 

документрација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за набавку 

трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2021. годину, већ је достављена изјава у области воћарства и повртарства на територији 

града Београда за 2021. годину; 

129. Милорад Ђорђевић из Барајева, Арнајево, ул. Лазаревачки пут бр. 035, непотпуна 

документација, није достављен Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – 

СТРУКТУРА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ са подацима о структури биљне производње, издат 

од Управе за трезор након објављивања Јавног позива; 

130. Иван Јарановић из Сопота, Рогача, ул. Богољуба Тодоровића бр. 008, неисправна 

документација, образац изјаве није потписан. Јавним позивом је дефинисано да 

непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати; 

131. Владета Давидовић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 227, неисправна 

документација, достављен документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве 

о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, без датума издавања. 

Јавним позивом дефинисано је да  документ оверен од стране банке треба да биде  

издат након објављивања Јавног позива, као  и  да датум на документу мора бити 

видљив; 

132. Бранислав Николић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Тројчина бр. 024, 

неисправна документација, Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава 

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

регистра пољопривредних газдинства – структура биљне производње и Извод из 

регистра пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати 

су 01.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

133. Надежда Војиновић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 021, 

неисправна документација, Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава 
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(потврда о активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства) и Извод из 

регистра пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати 

су 10.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

134. Радисав Спасојевић из Младеновца, Кораћица, ул. Космасјки пут бр. 110, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

135. Немања Жујовић из Младеновца, ул. Светолика Ранковића бр. 022, неисправна 

документација, достављен документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве 

о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, без датума издавања. 

Јавним позивом дефинисано је да  документ оверен од стране банке треба да биде  

издат након објављивања Јавног позива, као  и  да датум на документу мора бити 

видљив; 

136. Зоран Недељковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Лоле Рибара бр. 008, неисправна 

документација, образац изјаве и пријаве нису потписани. Јавним позивом је дефинисано 

да непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати; 

137. Владан Милетић из Младеновца, Кораћица, ул. Јовиска бр. 038, не испуњава 

услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 2 ха житарица, индустријског и 

крмног биља. Јавним позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који 

конкурише по сектору житарице, индустријско и крмно биље за набавку трактора има 

уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава љопривредно земљиште мање од 2 

ха житарица, индустријског и крмног биља; 

138. Ана Павловић из Младеновца, ул. Данице Марковић бр. 006, неисправна 

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

активном статусу комерцијалног пољопривредног газдинства), Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – структура биљне производње и Извод из регистра 

пољопривредних газдинства – подаци о пољопривредном газдинству издати су 

10.03.2021. године, између осталог Јавним позивом је дефинсано да сва конкурсна 

документација мора бити након објављивања Јавног позива. Јавни позив је расписан 

15.03.2021. године; 

139. Драган Станојевић из Гроцке, Живковац, ул. Добривоја Михајловића бр. 033, не 

испуњава услове, у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне 

производње, подносилац пријаве има уписано више од 5 ха осталог воћа. Јавним 

позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који конкурише по сектору 

осталог воћа за набавку трактора има уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава 

пољопривредно земљиште мање од 5 ха осталог воћа; 

140. Добрица Ђорић из Гроцке, Врчин, ул. Моше Пијаде бр. 4, непотпуна документација,  

није достављена лична карта подносиоца пријаве  или очитанa лична карта уколико је 

са чипом (важећа у тренутку подношења пријаве);  

141. Слободан Ненадовић из Обреновца, Скела, ул. Миодрага Јеринића – Кићана бр. 

014, неисправна документација, У складу са Јавним позивом није достављена изјава за 

набавку трактора или пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2021. годину,  већ је достављена изјава у области воћарства и повртарства 

на територији града Београда за 2021. годину. 
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142. Милош Павловић из Гроцке, Пударци, ул. Палих Бораца бр. 149, неисправна 

документација, достављено је Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда 

да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на име Зорана 

Павловића из Гроцке, Пударци, ул. Палих Бораца бр. 149. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда мора 

да гласи 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; 

143. Јелена Карић из Обреновца, Трстеница, ул. Нема улице бр. 43, неисправна 

документација, достављен документ оверен од стране банке на име подносиоца пријаве 

о активном броју наменског рачуна пољопривредног газдинства, без датума издавања. 

Јавним позивом дефинисано је да  документ оверен од стране банке треба да биде  

издат након објављивања Јавног позива, као  и  да датум на документу мора бити 

видљив; 

144. Милан Николић са Савског венца, ул. Гаврила Принципа бр. 48/2/8, не испуњава 

услове, У Изводу из регистра пољопривредних газдинства – структура биљне 

производње није наведена катастарска парцела на територији града Београда под 

осталим воћем преко ког подносилац пријаве конкурише за набавку трактор.  

145. Милутин Ћургуз из Гроцке, Лештане, ул. Грачаничка бр. 8, не испуњава услове, 

достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и не склапа 

на производним линијама у Републици Србији; 

146. Рајко Бошковић са Новог Београда, уло. Милеве Марић Ајнштајн бр. 84/39, 

неисправна документација, достављено Уверење Секретаријата за јавне приходе града 

Београда на име подносиоца пријаве да су измирене обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода у трентку подношења пријаве на територији општине Нови 

Београд. Јавним позивом је између осталог дефинисано да подносилац пријаве 

доставља Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда  да је измирен по 

основу изворних локалних јавних прихода на свим Општинама града Београда; 

147. Миленко Лукић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 29/Б,  не испуњава 

услове,  достављена фотокопију ЛИЧНЕ КАРТЕ  подносиоца пријаве које је важила до 

02.06.2016. године. Јавним позивом је између осталог дефинисано да подносилац 

пријаве доставља важећу личну карту  у тренутку подношења пријаве; 

148. Станко Николић са Вождовца, ул. Гостиварска бр. 78, не испуњава услове, 

подносилац пријаве конкурише преко осталог воћа за набавку прикључних машина које 

се користе за обављање ратарске производње. 

149. Наталија Кузмановић  из Гроцке, ул. Иве Лоле Рибара бр. 26, не испуњава услове, 

достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и не склапа 

на производним линијама у Републици Србији; 

150. Бојана Савић Вујичић из Гроцке, Заклопача, ул. Саве Ковачевића бр. 20, не 

испуњава услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не 

производи и не склапа на производним линијама у Републици Србији; 

151. Љиљана Душић Павловић из Гроцке, ул. Сутјеска бр. 7А, не испуњава услове, 

достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и не склапа 

на производним линијама у Републици Србији; 

152. Жељко Ђурић из Сопота, Рогача, ул. Космајских партизана бр. 3, не испуњава 

услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и 

не склапа на производним линијама у Републици Србији; 
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153. Милан Степановић из Лазаревца, ул. Живојина Жујовића бр. 33, не испуњава 

услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и 

не склапа на производним линијама у Републици Србији; 

154. Ирена Петровић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 198, не испуњава 

услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и 

не склапа на производним линијама у Републици Србији; 

155. Вељко Срећковић из Гроцке, Ритопек, ул. Карађорђева бр. 10, не испуњава услове, 

достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и не склапа 

на производним линијама у Републици Србији; 

156. Ивана Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 25, не 

испуњава услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не 

производи и не склапа на производним линијама у Републици Србији; 

157. Владимир Кнежевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 76, не испуњава 

услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и 

не склапа на производним линијама у Републици Србији; 

158. Бојан Милановић из Лазаревца, Петка, ул, Нема улице бр. Бб, не испуњава услове, 

у Изводу из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне производње, 

подносилац пријаве има уписано више од 2 ха житарица, индустријског и крмног биља. 

Јавним позивом је између осталог наведено да подносилац пријаве који конкурише по 

сектору житарице, индустријско и крмно биље за набавку трактора има уписано у  

Регистру пољопривредних газдинстава љопривредно земљиште мање од 2 ха житарица, 

индустријског и крмног биља; 

159. Славиша Аночић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 99, неисправна 

документација, образац пријаве није потписан. Јавним позивом је дефинисано да 

непотпуна, нечитка и непотписана документација, неће се разматрати; 

160. Војислав Влаховић из Сопота, ул. Београдска бр. 12, не испуњава услове, у Изводу 

из регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне производње, подносилац 

пријаве има уписано више од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља. Јавним позивом је између 

осталог наведено да подносилац пријаве који конкурише по сектору јагодичастог воћа 

и хмеља за набавку трактора има уписано у  Регистру пољопривредних газдинстава 

љопривредно земљиште мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 

161. Зорица Васић са Вождовца, ул. Кумодрашка бр. 304/5, одбија се пријава, Увидом у 

конкурсну документацију и  накнадном провером од странен ПИО фонда, утврђено је да 

је достављен фалцификат Уверење о подацима унетим у матичну евиденцију ПИО 

фонда.   

162. Лазар Димитријевић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 60, одбија 

се пријава, Увидом у конкурсну документацију и  накнадном провером од странен ПИО 

фонда, утврђено је да је достављен фалцификат Уверење о подацима унетим у матичну 

евиденцију ПИО фонда.   

163. Валентина Димитријевић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 

60, одбија се пријава, Увидом у конкурсну документацију и  накнадном провером од 

странен ПИО фонда, утврђено је да је достављен фалцификат Уверење о подацима 

унетим у матичну евиденцију ПИО фонда.   

164. Дејан Томашевић са Новог Београда, ул. Народних хероја бр. 21/3/17, неисправна 

документација, достављено Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда на 

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

прихода у трентку подношења пријаве на територији општине Нови Београд. Јавним 

позивом је између осталог дефинисано да подносилац пријаве доставља Уверење 
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Секретаријата за јавне приходе града Београда да је измирен по основу изворних 

локалних јавних прихода на свим Општинама града Београда; 

165. Танкосава Николић из Барајева, Арнајево, ул. Будимира Симића бр. 39, 

неисправна документација, наменски рачун комерцијалног пољопривредног газдинства 

у потврди банке и Изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству није идентичан; 

166. Снежана Петровић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 

7Е, неисправна документација, достављено је Уверење Секретаријата за јавне приходе 

града Београда да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на 

име Милан Николићм  из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 76. Јавним 

позивом је између осталог дефинисано да Уверење Секретаријата за јавне приходе 

града Београда мора да гласи 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; 

167. Дејан Иванчевић из Младеновца, Ковачевац, ул. Нема улице бр. 7,, неисправна 

документација, достављена лична карта које није очитана. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да лична карта уколико је са чипом мора бити очитана.  

168. Дејан Вуковић из Младеновца, Шепшин, ул. Брђанска бр. 29, неисправна 

документација, достављена лична карта које није очитана. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да лична карта уколико је са чипом мора бити очитана. 

169. Светлана Мирковић из Младеновца, Влашка, ул. Преке шуме бр.9, неисправна 

документација, достављена лична карта које није очитана. Јавним позивом је између 

осталог дефинисано да лична карта уколико је са чипом мора бити очитана. 

170. Мирослав Ђенић из Земуна, ул. Бранка Пешића бр. 043, неисправна 

документација, достављен скениран предрачун. Јавним позивом је између осталог 

дефинисано да подносилац пријаве треба доставити оригинал предрачун потписан и 

издат од стране добављача. 

171. Милош Тодоровић из Младеновца, Дубона, ул. Липарска бр. 12, не испуњава 

услове, достављен предрачун добављача за набавку трактора који се не производи и 

не склапа на производним линијама у Републици Србији. 

На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе и 
предлога Одлуке о додели подстицајних средстава за набавку трактора или 
пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину, 
заменик начелника Градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду 
доноси Одлуку о додели подстицајних средстава за набавку трактора или 
пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2021. годину. 
 
 
 

                                                                  


