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 На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03. априла 2019. 

године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, утврђене 

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

бр. 32-50/19 од 12.09.2019. године и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-

06 бр. 32-50/19 од 12.09.2019. 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 пољопривредних прикључних машина на 

територији града Београда за 2019. годину. 

1. Саша Узелац из Сурчина, Јаково,  ул. Сурчинска бр. 49, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 339.840,00 динара за набавку дрљаче, 

2. Грацијела Брађан са Палилуе, Овча, ул. Првог маја бр. 120, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 330.384,00 динара за набавку прскалице, 

3. Владимир Чикош из Земуна, Пуковника Миленка Павловића бр.43, 80% прихватљивих  

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

4. Нада Јовичић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Петра Бајтајића бр. 13, 80% 

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

5. Дорел Карабаш из Палилуле, Овча, ул. Београдска бр. 15, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од  392.937,60 за набавку поцинковане цистерне, 

6. Добрица Јовановић из Гроцке, Дражањ, ул. Београдска бр. 73, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

7. Срећко Николић из Барајева, Арнајево, Будимира Симића бр. 37, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче 

8. Ђорђе Дмијовић из Земунa, Јована Бранковића бр. 117, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 296.160,00 динара за набавку ношене прскалице, 

9. Иван Стојановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Томислава Гајића Тоце бр. 38, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 83.200,00 динара за набавку сетвоспремача,  

10. Бранко Милојевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Јована Дучића бр. 78, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 282.720,00 динара за набавку хидрауличног утоваривача 

за ђубриво, 

11. Александар Продановић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Михаила Миловановића 

бр. 76В/2/12, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 156.000,00 динара за набавку 

атомизера, 

12. Марко Митровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку пнеуматске сејалице, 
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13. Јован Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 28 Б, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 392.960,00 за набавку цистерне  

14. Милош Јанићијевић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Баташевачка бр. 90, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 344.000,00 динара за набавку тарупа,  

15. Зоран Павловић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 14, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку вученог атомизера, 

16. Гордана Поповић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 126, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.196,80 динара за набавку тракторске приколице, 

17. Бобан Бугарчић из Гроцке, Бегаљица, Бориса Кидрича бр. 282, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 99.360,00 динара за набавку косачице, 

18. Јовица Живановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 146, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 218.960,00 динара за набавку атомизера, 

19. Добрисав Станковић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. Новембра бр. 53, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку ускочне фрезе, 

20. Жељко Бабић из Сопота, Мала Иванча, ул. Солунска бр. 6, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 316.000,00 динара за набавку сејалице за стрна жита, 

21.  Маја Ивановић са Врачара, ул. Невесињска бр. 12, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

22. Маријана Ђурђевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 286, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 342.720,00 динара за набавку приколице, 

23. Владимир Ђуричић из Барајева, Рожанци, ул. Шумадиjска бр. 41,  80% прихватљивих  

трошкова у износу од 317.184,00 динара за набавку полутешке дрљаче, 

24. Бранко Здравковић из Младеновца, Пружатовац, Пружатовачка бр. 37, 80% прихватљивих  

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

25. Мирко Марковић из Младеновца, Шепшин, Светосавска бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 65.600,00 динара за набавку плуга,  

26. Марко Николић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Светосавски пут бр. 6, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од  392.960,00 динара за набавку цистерне, 

27. Милан Живојиновић из Гроцке, Заклопача, ул. Милована Миловановића бр. 5, 80% 

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

28. Ранисав Николић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 34, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку вученог атомизера, 

29. Милица Васић Шустербауер из Сопота, Сопот, ул. Ратка Јевића бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 76.524,48 за набавку воћарске платформе, 

30. Драган Здравковић из Младеновца, Пружатовац, ул. Пружатовачка бр. 37, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку чеоног тракторског 

утоваривача, 

31. Марко Милојевић из Младеновца,  Јагњило, ул. Нема улице бр. 256, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 387.039,99 динара за набавку вучене тањираче, 

32. Милош Срећковић из Сопота, Поповић, ул. Милентија Секулића бр. 14, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 348.384,00 динара за набавку вученог атомизера, 

33. Милан Миловановић из Барајева, Велики Борак, ул, Трг палих бораца бр. 4А, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку вучене тањираче,  

34. Немања Радивојевић са Вождовца, Драгице Кончар бр. 41, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 318.720,00 динара за набавку вученог атомизера,  

35. Бранислав Богићевић из Обреновца, Бело Поље, ул. Белопољска бр. 48, 80% прихватљивих  

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



3 

 

36. Слободан Савић из Младеновца, Ковачевац, ул. Николе Вајдића бр. 2, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 74.400,00 динара за набавку сетвоспремача, 

37. Горан Јанковић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајски пут бр. 58, 80% прихватљивих  

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

38. Милецко Ђорђевић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 75.520,00 динара за набавку прскалице, 

39. Александар Поповић из Сопота, Рогача,  ул. Седмог јула бр. 25, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 248.000,00 динара за набавку ротационе косачице,  

40. Дејан Мијаиловић из Гроцке, Бегаљица, ул. Седмог јула бр. 28, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 197.600,00 динара за набавку атомизера,  

41. Славиша Мијаиловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Светосавски пут бр. 22, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од  316.000,00 динара за набавку сејалице за стрна жита, 

42. Драгомир Станковић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 19, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од  400.000,00 динара за набавку тарупа, 

43. Горан Јелић из Сурчина, Добановци, у. Маршала Тита бр. 93, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од  362.496,00 динара за набавку тањираче, 

44. Славиша Ђурђевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 280, , 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку вученог атомизера, 

45. Милан Марковић из Сопот, Мали Пожаревац, ул. Народних хероја бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 177.600,00  динара за набавку атомизера, 

46. Предраг Милошевић из Гроцка, Дражањ, ул. Вучкова бр. 31, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

47. Славица Јовановић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.000,00 за набавку тракторске прскалице. 

48. Звездана Миленковић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 72, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 122.800,00 динара за набавку тањираче, 

49. Рајко Ристић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 59, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 

400.000,00 динара за набавку фрезе, 

50. Зоран Јанковић из Земуна, Угриновци, ул. Београдска бр. 6, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 399.878,40 за набавку тањираче, 

51. Драган Петровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Првог маја бр. 53, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку атомизера, 

52. Милена Петровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Првог маја бр. 53, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице, 

53. Славомир Радовановић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 49, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 355.200,00 динара за набавку атомизера,  

54. Снежана Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 31, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 240.800,00 динара за набавку ротационе фрезе,  

55. Александар Танасковић са Вождовца, ул. Браће Срнић бр 17/21, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

56. Томислав Милићевић из Гроцке, Дражањ, ул.  29. Новембра бр. 11, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

57. Дејан Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Живадина Жујовића бр. 21, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 248.000,00 динара за набавку ротационе косачице,  

58. Светозар Рамић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мајданска бр. 13, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 119.200,00 динара за набавку  тањираче, 

59. Предраг Илић из Барајева, Мељак, ул. Устаничка 2. део, бр. 32В, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 100.800,00 динара за набавку ротационе косачице,  
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60. Зоран Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од  90.400,00 динара за набавку тањираче,  

61. Мирослава Радаковић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 66, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од  343.296,00 динара за набавку тарупа,  

62. Миливоје Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр. 68, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 148.000,00 за набавку атомизера, 

63. Златан Даниловић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 136, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од  210.400,00 динара за набавку тракторске прскалице,  

64. Мирољуб Паунић из Сопота, Неменикуће, ул. Авалска бр. 29, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 368.832,00 за набавку, сејалице за кукуруз, 

65. Драган Лазић из Младеновца, Влашка, ул. Косни Пут бр. 124, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 309.120,00 динара за набавку тракторске приколице,  

66. Виорика Воштинар са Палилуле, Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 82, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 395.040,00 динара за набавку прскалице,  

67. Спасоје Савић из Гроцке, Винча, ул. Винчанска бр. 62,  80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 116.560,00 динара за набавку косачице,   

68. Слободан Јовановић из Младеновца, Сенаја, ул. Јовановић крај бр. 3, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 48.000,00 динара за набавку скупљача сена,  

69. Миланка Котуровић из Обреновца, Скела, ул. Милана Мирчетића бр. 27, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од  399.379,20 динара за набавку приколице,  

70. Живота Окетић из Сопота, Рогача, ул. Вељка Влаховића бр. 11, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 48.000,00 динара за набавку скупљача сена,  

71. Милан Живановић из Сопота, Сопот, ул. Церска бр. 1, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 309.120,00 за набавку тракторске приколице,  

72. Радиша Шишић из Барајева, Вранић, ул. Драгише Јелића бр. 7,  80% прихватљивих  

трошкова у износу од 91.200,00 динара за набавку ротационе косачице,  

73. Градимир Алексендрић из Сопота, ул. Јелице Миловановић бр. 18А, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

74. Велимир Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 27, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 164.000,00 динара за набавку атомизера,  

75. Катарина Кокић из Младеновца, Ковачевац, ул. Дућанска бр. 27, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку тракторске приколице,  

76. Градимир Васић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр. 38, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку садилице контејнерског расада, 

77. Зорица Матејић из Младеновца, Велика Иванча, Леска бр. 44,  80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 282.720,00 динара за набавку хидрауличног утоваривача,  

78. Бобан Ћурчић из Барајева, Баћевац, ул. Милутина Станимировића - Миће бр. 12, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку тањираче,  

79. Урош Савкић из Сопота, Неменикуће, Партизански пут бр. 167, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче,  

80. Данијела Вићентијевић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 542, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

81. Иван Петронијевић из Лазаревца, Трбушница, Нема улице бр. бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 110.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

82. Ненад Зец са Звездаре, Донска бр. 11, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 270.485,12 

динара за набавку померљиве фрезе,  

83. Иван Ранковић из Лазаревца, Лазаревац, ул. Краља Петра  I бр. 56, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 159.062,40 динара за набавку тарупа, 
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84. Иван Поповић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 153.539,20 динара за набавку тарупа, 

85. Дарко Милошевић из Лазаревца, Степојевац, ул. Вите Петровића бр. 32, 80% прихватљивих  

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

86. Тамара Живојиновић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

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

87.  Предраг Жујовића из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Милеве Марић бр. 55, 80% 

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

88. Младен Ђурић са Палилуле, Борча, ул. Попова бара нова бр. 213/4, 80% прихватљивих  

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

89. Владан Ђурић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Вучка Милићевића бр. 3А, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 158.000,00 динара за набавку атомизера, 

90. Никола Бошковић са Вождовца,  ул. Лугомирска бр. 18, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку приколице, 

91. Дамјан Цветковић из Гроцке, Заклопача, ул. Милана Благојевића бр. 2, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 208.000,00 динара за набавку атомизера, 

92. Наташа Томић из Обреновца, Пироман ул. Предрага Марковића Алимпије бр. 29, 80% 

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

93. Милка Рајковић из Гроцке, Калуђерица, ул. Теслина 1 лево бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 131.520,00 за набавку ротационе ситнилице, 

94. Марко Влајић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Томислава Гајића - Тоце бр. 28,  80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 за набавку фрезе, 

95. Влада Вукасовић из Сурчина, Петровчић, ул. Душана Вукасовића бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 349.440,00 за набавку тањираче, 

96. Милан Рашула из Земуна, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 82, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 229.600,00 за набавку прскалице, 

97. Томислав Радосављевић из Гроцке, Гроцка, ул, 17. Октобра бр. 25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 189.600,00 за набавку тарупа, 

98. Сандра Грујић из Гроцке, Лештане, ул. Првомајска бр. 49, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 355.200,00 за набавку атомизера, 

99. Бојан Вићовац из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Петра Бајтајића бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 166.400,00 за набавку атомизера, 

100. Ненад Кандић из Младеновца, ул. Алексе Челебоновића бр. 11/3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.000,00 за набавку атомизера, 

101. Александар Крстић из Земуна, ул. Петра Кочића бр. 15А0, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 250.000,00 за набавку ротационе ситнилице, 

102. Ивана Раденковић из Лазаревца, Лазервац, ул. Стара пруга бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 380.800,00 за набавку приколице, 

103. Биљана Остојић из Сопота, Дучина, ул. Љубомира Ивковића-Шуце бр. 62, 80% 

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

104. Славица Урошевић из Сопота, Стојник, ул. Милија Урошевића бр. 164, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 282.720,00 за набавку утоваривача, 

105. Зоран Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул.Нема улице бр. 292, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку сејалице за стрна жита, 

106. Слободан Грујић из Сопота, Мали Пожаревац, ул. Десимира Милошевића бр. 2, 80% 

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

107. Милан Аћимовић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 336.720,00 за набавку ротокосе, 
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108. Драган Петровић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице бр. 406, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 380.800,00 за набавку тракторске приколице, 

109. Миладин Живановић из Гроцке, Заклопача, ул. ЈНА бр. 52, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 240.000,00 за набавку ротационе ситнилице, 

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

у износу од 167.200,00 за набавку атомизера, 

111. Снежана Павловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Врановачка бр. 2, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.480,00 за набавку дрљаче, 

112. Стеван Милијашевић из Сурчина, Сурчин, ул. Војвођанска бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 198.992,00 за набавку расипача, 

113. Жикица Поповић из Земуна, Угриновци, ул. Београдска бр. 87, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

114. Биљана Адамовић из Младеновца, Рабровац, ул. Павковића пут бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 48.000,00 за набавку скупљача сена, 

115. Јовица Живојиновић из Младеновца, Шепшин, ул. Језерска бр. 14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 338.400,00 за набавку приколице, 

116. Владан Тодосијевић из Лазаревца, Крушевица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

117. Слободан Петровић из Гроцке, Ритопек, ул. Авалска бр. 30, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 189.600,00 за набавку тарупа, 

118. Данијела Бајић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовских јунака бр. 21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 158.000,00 за набавку атомизера, 

119. Дејан Прокић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Милована Видаковића бр. 6А, 80% 

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

120. Јелена Травар из Гроцке Заклопача, ул. Маршала Тита бр 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку атомизера, 

121. Милош Јаношевић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 56, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 78.400,00 за набавку прскалице, 

122. Раде Радојичић из Лазаревца, Рудовци, ул. Нема улице бр. 93, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 268.800,00 за набавку дрљаче, 

123. Милош Табаковић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Живојина Табаковића бр. 82, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 159.480,00 за набавку атомизера, 

124. Зоран Жујовић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Бошка Милутиновића бр. 41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 124.800,00 за набавку атомизера, 

125. Гордана Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 142, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набавку ротационе фрезе, 

126. Саша Илић из Младеновца, Влашка, ул. Косни пут бр. 9, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 309.120,00 за набавку тракторске приколице, 

127. Драгутин Јоксић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 96.000,00 за набавку тањираче, 

128. Илија Даља са Палилуле, Борча, ул. Уставска бр. 13, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку расипача ђубрива, 

129. Стефан Перлић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр.60, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку приколице, 

130. Бојан Даниловић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 136, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 317.184,00 за набавку дрљаче, 

131. Слободан Вукомановић из Земуна, Угриновци, ул. Београдска бр. 80, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 
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132. Милош Симеуновић из Сопота, Дучина, ул. Саве Живановића бр. 12, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 106.400,00 за набавку косачица, 

133. Дарко Милојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Рит бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 74.400,00 за набавку сетво спремача, 

134. Драган Стевановић из Младеновца, Дубона, Рибничка бр. 16, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 240.800,00 динара за набавку ротациона фреза, 

135. Иван Перић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Давидова бр.21, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 263.120,00 динара за набавку атомизера, 

136. Зорица Петронијевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милатовачка бр. 19, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку тракторске приколице, 

137. Јелена Живојиновић из Лазаревца, Шопић, ул. Нема улице 198, 80% прихватљивих  

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

138. Иван Чолић из Гроцке, Гроцка, ул. Шумадијска бр. 15, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 148.208,00 за набавку атомизера, 

139. Никола Максимовић из Лазаревца, Лазревац, ул. Дринке Павловић бр. 18, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 91.200,00 динара за набавку прскалице, 

140. Ивана Симеуновић из Гроцке, Заклопача, ул. Маршала Тита бр. 15, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 255.200,00 динара за набавку тракторске бочне фрезе, 

141. Марко Маринковић из Гроцке, Умчари, ул. Београдска бр. 13, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 78.400,00 динара за набавку прскалице, 

142. Владан Мандић из Обреновца, Пољане, ул. Нема улице бр. 31, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 399.379,20 за набавку тракторске приколице, 

143. Александар Анђелковић из Барајева, Барајево, ул. Бранислава Јовановића бр. 64, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 135.200,00 за набавку атомизера, 

144. Игор Ристић из Обреновца, Бело Поље, ул. Тамнавска 1 део бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 52.000,00 за набавку прскалице, 

145. Алекса Живановић из Гроцке, Гроцка, ул. Моше Пијаде бр. 22, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 307.200,00 за набавку рото фрезе ситнилице, 

146. Страхиња Гавриловић из Гроцке, Гроцка, ул. Вучка Милићевића бр. 16, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 148.680,00 за набавку воћарског тарупа, 

147. Урош Пајковић из Лазаревца, Шопић, ул. Јанка Стајчића бр. 52, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 302.755,20 за набавку фрезе, 

148. Милош Миловановић из Младеновца, Младеновац Варош,  ул. Првог маја бр. 14, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 298.560,00 динара за набавку хидрауличне померљиве 

рото ситнилице,  

149. Синиша Ђорђевић из Лазаревца, Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 188.800,00 динара за набавку атомизера, 

150. Младен Јанићијевић са Чукарице, Велика Моштаница, ул. Ивана Благојевића бр. 27, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 131.520,00 динара за набавку рото ситнилице, 

151.  Гордана Ђорђевић из Лазаревца, Петка, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 111, 

80% прихватљивих  трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку рото ситнилице, 

152. Јасмина Прокопљевић из Сурчина, Петровчић, ул. Толиначка бр.1, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.196,80 динара за набавку приколице, 

153. Ненад Малетић из Сурчина, Прогар, ул. Владе Обрадовића Каменог бр. 91, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 100.339,20 динара за набавку ротационе косачице, 

154. Душан Бошковић из Гроцке, Калуђерица, ул. Вука Караџића бр. 5, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 379.080,00 динара за набавку приколице, 
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155. Мирослав Максимовић из Младеновца, Ковачевац, ул. Светог Николе бр. 40, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 328.000,00 динара за косачице, 

156. Братољуб Станисављевић из Барајева, Лисовић, ул Стјепана Абрлића Стеве бр. 43, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 377.504,00 динара за тањираче, 

157. Наташа Соскић из Младеновца, Ковачевац, ул. Војислава Дамњановића бр. 66, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 148.000,00 за набавку атомизера, 

158. Милош Тодоровић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 62, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 355.200,00 за набавку атомизера, 

159. Александар Матејић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку цистерне, 

160. Жељко Фабри из Сурчина, Добановци, ул. Душанова бр. 131, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 326.224,00 за набавку прскалице, 

161. Марко Маторчевић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 34, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку атомизера, 

162. Слободан Јовановић из Земуна, Угриновци, ул. Скељани бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 360.211,20 за набавку цистерне, 

163. Јелена Марковић из Гроцке, Винча, Професора Васића бр. 117, 80% прихватљивих  

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

164. Милорад Ћирић из Сопота, Ђуринци, Јанка Катића бр. 7, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 309.120,00 динара за набавку приколице,  

165. Марко Миленковић из Гроцке, Бегаљица, Бориса Кидрича бр. 72, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 214.200,00 динара за набавку атомизера, 

166. Дарко Терзић из Лазаревца, Лазаревац, Вељка Влаховића 23а, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 105.504,00 динара за набавку тракторске бургије,  

167. Младен Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, Пут Ђоргића бр. 11, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 325.760,00 динара за набавку тарупа,  

168. Михаило Степановић из Лазаревца, Лазаревац Краља Петра I 45, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 169.920,00 динара за набавку атомизера,  

169. Градимир Прокић из Сопота, Сопот, Устаничка 13, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 216.000,00 динара за набавку тарупа,  

170. Немања Живановић из Лазаревца, Лазеревац Станислава Сремчевића Црног бр. 2А, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 380.800,00 динара за набавку приколице,  

171. Милан Стеванчевић из Младеновца, Младеновац Варош ул. Славка Манојловића бр. 87, 

80% прихватљивих трошкова у износу од 163.200,00 за набавку утоваривача стајњака, 

172. Ненад Аћимовић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматска сејачица, 

173. Иван Гајић из Младеновца, Ковачевац, Торови бр. 1, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 282.720,00 динара за набавку утоваривача,  

174. Душко Пантелић из Лазаревца, Врбовно, Нема улице 584, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 59.680,00 динара за набавку сетвоспремача,  

175. Мирјана Трајковски из Обреновца, Мала Моштаница, Шарчевића крај бр. 116, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 118.876,80 динара за набавку фрезе,  

176. Дејан Матић из Сурчина, Бољевци, Чмеликово насеље бр. 11, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 137.280,00 динара за набавку ротоситнилице,  

177. Живорад Ивковић из Лазаревца, Чибутковица, Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 285.600,00 динара за набавку приколице,  

178. Љиљана Ненадовић из Барајева, Бељина, Ливадска бр. 27, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 93.600,00 динара за набавку ротационе косачице,  
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179. Слободан Михаиловић из Лазаревца, Бистрица, Нема улице бр. 8, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  

180. Угљеша Ивановић из Младеновца, Белуће, Белућанска бр. 31, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

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

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку ротокосе,  

182. Добривоје Радовановић из Лазаревца, Лазаревац, ул. Слободана Пенезића Крцуна бр. 

30, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 399.379,20 динара за набавку тракторска 

приколице,  

183. Божидар Пешић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 41, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 123.200,00 динара за набавку атомизера,  

184. Милица Матић из Обреновца, Ратари, Савска бр. 4, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 386.496,00 динара за набавку тракторске приколице, 

185. Слободанка Ђурђевић из Сурчина, Добановци, Угриновачка бр. 46, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 351.168,00 динара за набавку дрљаче,  

186. Драган Пантелић из Обреновца, Трстеница, Нема улице бр. 118, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 338.400,00 динара за набавку приколице,  

187. Александар Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 495, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  

188. Драган Тодоровић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 328, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 120.864,00 динара за набавку тракторске прскалице,  

189. Миленко Ђурђевић из Барајева, Бељина, ул. Ливадска бр. 23,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 93.600,00 за набавку ротационе косачице, 

190. Снежана Ивановић из Младеновца, Влашка, Бунарача бр. 50, 80% прихватљивих  

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

191. Жарко Марковић из Младеновца, Пружатовац, Доњокрајска бр. 3, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  

192. Душан Сарић из Сопота, Неменикуће, Бране Аксентијевића бр. 14, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 53.600,00 динара за набавку сетвоспремача,  

193. Миломир Милановић из Младеновца, Кораћица, Космајски пут бр. 262, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 61.600,00 динара за набавку тилера,  

194. Сретен Лазић из Обреновца, Забрежје, ул. Савска бр. 38, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 104.000,00 динара за набавку тањираче,  

195. Миланче Вићовац из Младеновца, Велика Крсна, Срећка Максимовића бр. 158, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

196. Негослав Вићентијевић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бб, 80% 

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

197. Небојша Ристић из Младеновца, Ковачевац, Војислава Дамњановића бр. 69, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 53.600,00 динара за набавку сетвоспремача, 

198. Зоран Лукичић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Крагујевачка бр.17, 80% 

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

199. Раденко Станковић из Гроцке, Брестовик,  Маршала Тита бр. 15, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 251.200,00 за набавку тарупа, 

200. Михаило Миловановић из Младеновца, Дубона, Ћупријска бр. 1, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 216.000,00 динара за набавку атомизера, 

201. Чедомир Радовановић из Лазаревца, Слободана Пенезића Крцуна бр. 28, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 75.200,00 динара за набавку сетвоспремача,  
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202. Драган Пекић из Младеновца, Велика Крсна, Ратарска бр. 4, 80% прихватљивих  

кузмановићтрошкова у износу од 355.200,00 динара за набавку атомизера,  

203. Војислав Ераковић из Земуна, Кларе Цеткин бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 156.480,00 динара за набавку атомизера,  

204. Славиша Милић из Гроцке, Дражањ, ул. 7 Јула бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку фрезе,  

205. Драгиша Радосављевић из Гроцке, Гроцка, ул. 17. октобра бр. 25, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набавку ротационе фрезе,  

206. Александар Окетић из Сопота, Рогача, Космајска бр. 17, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 189.344,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

207. Саша Нешић из Вождовца, Зуце, ул. Нова 11 бр. 16, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 273.792,00 за набавку хидрауличног утоваривача, 

208. Горан Милојевић из Младеновца, Међулужје, Једанаестог октобра бр. 15, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 396.480,00 динара за набавку тракторске цистерне,  

209. Драган Смиљанић из Лазаревца, Дудовица, Нема улице бб, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 285.600,00 динара за набавку приколице,  

210. Мирослав Андрић из Сопота, Парцани, Драгољуба Јовановића Трује бр. 51А, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 282.720,00 динара за набавку утоваривача, 

211. Јадранка Петровић из Барајева, Бождаревац, Обрада Лазића бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 59.520,00 динара за набавку прскалице,  

212. Драган Вићовац из Младеновца, Велика Крсна, Срећка Максимовића бр. 38, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 168.000,00 динара за набавку тресача плодова,  

213. Небојша Окетић из Сопота, Рогача, Космајска бр. 159, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче,  

214. Драган Радојичић из Младеновца, Пружатовац, ул. Стругарска бр. 4, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 223.200,00 динара за набавку увијач бала,  

215. Мирољуб Мирковић из Сопота, Неменикуће, ул Космајска бр. 25, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку ротокосе,  

216. Војин Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, Светониколска бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 190.400,00 динара за набавку ротационог скупљача сена,  

217. Радослав Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Косовских јунака бр. 9, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 246.480,00 динара за набавку сетво спремача,  

218. Милан Лазић из Младеновца, Међулужје, Добривоја Николића бр. 6, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку приколице, 

219. Срђан Петровић из Младеновца, Међулужје, Лужњачка бр. 10, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

220. Горан Драганов из Земуна, Угриновци, Крњешевачка бр. 17, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку комбинованог кембриџ ваљка,  

221. Радосав Ристић из Младеновца, Велика Крсна, Светониколска бр. 48, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 362.400,00 динара за набавку цистерне,  

222. Јовица Матејић из Барајева, Баћевац, Живојина Катића Жике бр. 14, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 129.024,00 динара за набавку ротоситнилице,  

223. Зоран Михаиловић из Младеновца, Међулужје, Милутина Михаиловића бр. 10, 80% 

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

224. Драгослав Марјановић из Сопота, Ђуринци, Карађорђева бр. 114, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

225. Драган Марковић из Младеновца, Велика Крсна, Косовских јунака бр. 41, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 124.000,00 динара за набавку тањираче,  
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226. Слободан Богдановић из Барајева, Велики борак, Милисава Богдановића бр. 51, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 71.040,00 динара за набавку сетвоспремача,  

227. Периша Станојковић из Обреновца, Јасенак, Нема улице бр. 95, 80% прихватљивих  

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

228. Весна Радоњић из Младеновца, Мала Врбица, Нема улице бр. 102, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

229. Негован Савковић из Сопота, Слатина, Карађорђева бр. 15, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 146.400,00 динара за набавку тањираче,  

230. Мирољуб Гајић, из Младеновца, Шепшин, ул. Млинска бр. 4, 80% прихватљивих  

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

231. Виолета Петеу Бешовић са Палилуле, Овча, Београдска бр. 13,  80% прихватљивих  

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

232. Дејан Николић из Младеновца, Црквине, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр. 114, 80% 

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

233. Горица Бранковић из Гроцке, Бегаљица, Бориса Кидрича бр. 35, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 275.200,00 динара за набавку атомизера, 

234. Зоран Пантић из Младеновца,Младеновац Варош, ул.Смедервски пут бр. 107, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од  148.000,00 динара за набавку атомизера,  

235. Горан Голубовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 3, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 240.800,00 динара за набавку ротационе фрезе,  

236. Томислав Живановић са Палилуле, Сланци, Радничка бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 145.656,00 динараза набавку атомизера,  

237. Душан Васић из Младеновца, Велика Крсна, Косовских јунака бр. 49, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 148.000,00 динара за набавку атомизера,  

238. Драган Милисављевић из Влашке, Младеновац, ул. Занатлија бр. 31, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 192.000,00 динара за набавку тањираче; 

239. Горан Јовановић из Сопота, Рогача, Вељка Влаховића бр. 4, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку тањираче,  

240. Радмило Карић из Младеновца, Велика Крсна, Багремова бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 282.720,00 динара за набавку утоваривача за ђубриво,  

241. Слободан Аћимовић из Сопота, Рогача, Космајска бр. 40, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 392.960,00 динара за набавку цистерне,  

242. Адриан Еви са Палилуле, Овча, Првог маја бр. 150, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 400.000,00 динара за набавку дрљаче, 

243. Владица Милојевић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 242А, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 332.800,00 динара за набавку приколице,  

244. Никола Грујић из Земуна, Угриновци, Београдска бр. 88, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку тешке дрљаче, 

245. Александар Маркулић из Обреновца, Скела, Мила Манића Албанте бр. 83, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 123.200,00 динара за набавку прскалице,  

246. Урош Пантић из Младеновца, Рајковац, ул. Радомира Марића бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 241.600,00 за набавку мулчера, 

247. Марија Жарковић из Лазаревца, Вреоци, Рударска бр. 13, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 400.000,00 динара за набавку сејалице,  

248. Милорад Моравчевић из Гроцке, Заклопача, ЈНА бр. 23, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 148.208,00 динара за набавку атомизера,  

249. Марко Николић из Младеновца, Велика Крсна, Степањска бр. 34, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 355.200,00 динара за набавку атомизера,  
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250. Милош Аврамовић из Младеновца, Дубона, Михаила Аврамовића бр. 21, 355.200,00 

динара за набавку атомизера,  

251. Анђела Цветковић из Гроцке, Гроцка, Хајдук Вељка бр. 25/1, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 219.200,00 динара за набавку атомизера, 

252.  Милутин Милановић из Обреновца, Обреновац, Милоша Обреновића бр. 50, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 349.296,00 динара за набавку тањираче,  

253. Маријана Ивановић из Гроцке, Камендол, Пударачки пут бр. 26, 80% прихватљивих  

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

254. Жељко Митровић из Младеновца, Ковачевац, Војислава Дамњановића бр. 20, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 126.400,00 динара за набавку фрезе,  

255. Марија Јовановић из Младеновца, Велика Иванча, Трскова бара бр. 2, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 146.400,00 динара за набавку тањираче,  

256. Марко Ћосић из Младеновца, Велика Крсна, Срећка Максимовића бр. 54, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 152.280,00 динара за набавку атомизера,  

257. Нина Новаковић са Старог града, Господар Јованова бр. 16А/2/6, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 320.000,00 динара за набавку дискасте косачице,  

258. Марко Јашић из Сопота, Мали Пожаревац, Вите Грујића бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 177.600 динара за набавку атомизера,  

259. Сања Бојић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. 13. Октобра бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 196.000,00 за набавку атомизера, 

260. Драган Илић из Лазаревца, Лазаревац, Дула Караклајића бр. 51, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 380.800,00 динара за набавку приколице, 

261. Милош Бојић из Лазаревца, Лазаревац, Вука Караџића бр. 32, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

262. Дејан Петровић из Сопота, Поповић, Дринска бр. 1, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 400.000,00 динара за набавку тракторске цистерне,  

263. Милан Пантић из Младеновца, Велика Крсна, Тројичина бр. 15, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 247.520,00 динара за набавку сетвоспремача,  

264. Милан Радосављевић из Гроцке, Гроцка, Авалска бр. 16, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 240.000,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

265. Немања Глишић из Младеновца, Ковачевац, Брестовачка бр. 11, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 149.376,00 динара за набавку атомизера, 

266. Марија Ераковић из Барајева, Барајево, Стара Липовица бр. 79, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 93.600,00 динара за набавку ротационе косачице,  

267. Марко Недељковић из Земуна, Булевар Маршала Толбухина бр. 13/IV/18, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 127.200,00 динара за набавку мулчара,  

268. Немања Ивановић из Младеновца, Рајковац, Светолика Ранковића 111/Г, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 380.784,00 динара за набавку тарупа, 

269. Александар Кузмановић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 572, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 104.000,00 за набавку ротационе косачице, 

270. Мирослав Чугаљ са Новог Београд, Милеве Марић Ајнштајн бр. 110/41, 80% 

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

271. Владимир Остојић из Младеновца, Младеновац Варош, Космајска бр. 85/4, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 240.800,00 динара за набавку ротационе фрезе,  

272. Страхиња Борисављевић из Младеновца, Младеновац Варош, Михаила Миловановића 

бр. 57/11, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 398.160,00 динара за набавку атомизера,  

273. Емил Васић из Барајева, Бождаревац, Београдског батаљона бр. 20, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 208.000,00 динара за набавку рото ситнилице,  
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274. Дејан Марковић из Барајева, Барајево, Средњи крај бр. 347, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 134.400,00 динара за набавку тањираче,  

275. Бојан Станишић из Лазаревца, Лазаревац, Светог Саве бр. 50/3/12, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 268.480,00 динара за набавку мулчара,  

276. Милан Станковић из Гроцке, Бегаљица, Дунавска бр. 7, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 123.760,00 динара за набавку атомизера,  

277. Душан Ђурђевић из Сурчина, Добановци, Угриновачка бр. 46, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 327.691.91 динара за набавку подривача, 

278. Милош Жежељ са Новог Беграда, Антифашистичке борбе бр. 37А/15, 80% прихватљивих  

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

279. Иван Ћирић из Раковице, Славка Родића бр. 16/2, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 119.200,00 динара за набавку тањираче, 

280. Саша Грујичић из Обреновца, Обреновац, Војводе Мишића бр. 153, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 168.320,00 динара за набавку прскалице,  

281. Весна Мијаиловић из Младеновца, Велика Иванча, Светосавски пут бр. 22, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

282. Стефан Чакаревић из Звездаре, Велики Мокри Луг, Николе Груловића бр. 7/9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 132.096,00 за набавку рото ситнилице, 

283. Марко Лукичић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Крагујевачка бр. 13, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 288.000,00 динара за набавку хидрауличне дрљаче; 

284. Ивица Лукић из Сопота, Неменикуће, Партизански пут бр. 473, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку тракторске приколице,  

285. Радмила Милановић из Младеновца, Велика Иванча, Мајданска бр. 17, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице, 

286. Мила Ђокић из Сопота, Рогача, Јанка Катића бр. 11, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 119.200,00 динара за набавку тањираче,  

287. Добривоје Живковић из Младеновца, Ковачевац, Лађевачка бр. 54, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку рото косе,  

288. Русина Ескић из Младеновца, Ковачевац, Филипа Ескића бр. 8, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 64.400,00 динара за набавку плуга,  

289. Ђурђе Миливојевић из Гроцке, Заклопача, ЈНА бр. 38,  80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 207.680,00 динара за набавку атомизера,  

290. Светлана Петровић из Младеновца, Велика Крсна, Владике Николаја Велимировића бр. 

27, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 148.000,00 динара за набавку атомизера,  

291. Милан Остојић из Лазаревца, Лазаревац, ул. Војводе Мишића бр. 32, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 322.665,60 за набавку сејалице, 

292. Владимир Павловић из Младеновца, Дубона, Првомајска бр. 70, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 392.960,00 динара за набавку цистерне,  

293. Славиша Пантелић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 56, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 99.360,00 за набавку косачице, 

294. Драгољуб Живковић из Младеновца, Марковац, Марковачка бр. 27, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку рото косе,  

295. Борислава Катић из Сопота, Рогача, ул. Првомајска бр. 4, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 309.120,00 за набавку тракторске приколице,  

296. Драган Глишић из Младеновца, Границе, Луковићи бр. 2, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 104.000,00 динара за набавку рото косачице, 

297. Будимир Павловић из Младеновца, Велика Крсна, Белућанска бр. 1, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 183.216,00 динара за набавку рото ситнилице, 
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298. Радивоје Ранђић из Лазаревца, Трбушница, Нема улице бр. 313, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 115.200,00 динара за набавку фрезе,  

299. Гордана Јоцић из Младеновца, Влашка, ул. Шишманци бр. 2,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 309.120,00 за набавку тракторске приколице, 

300. Миладин Станковић из Барајева, Барајево, Светосавска бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 93.600,00 динара за набавку ротационе косачице,  

301. Драгољуб Глишић из Младеновца, Младеновац Варош, Славка Манојловића бр. 54, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 53.600,00 динара за набавку сетвоспремача,  

302. Иванка Радојичић из Младеновца, Кораћица, Ливадарска бр. 38, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице, 

303. Томислав Илић из Младеновца, Велика Иванча, Метаљка бр. 10, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 138.400,00 динара за набавку атомизера,  

304. Славомир Лејић из Младеновца, Велика Крсна, Томислава Гајића Тоце бр. 40, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 159.200,00 динара за набавку атомизера, 

305. Радослав Милановић из Младеновца, Велика Иванча, Мартовска бр. 58, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

306. Миленко Радосављевић из Лазаревца, Дрен, Дрен Лазаревачки бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 158.400,00 динара за набавку атомизера, 

307. Митар Лутовац из Барајева, Барајево, Средњи крај бр. 4, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 355.200,00 динара за набавку тањираче,  

308. Петар Петронијевић из Сурчина, Јаково, ул. Бољевачка бр. 35, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

309. Мирослав Мићић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 494, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 281.088,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

310. Миодраг Недељковић из Лазаревца, Бистрица, Нема улице бб, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 218.960,00 динара за набавку косачице,  

311. Александар Јанковић из Сопота, Дучина, Баванска бр. 14, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 104.000,00 динара за набавку рото косе,  

312. Радојица Јовановић из Младеновца, Велика Иванча, Велимира Ђорђевића бр. 38, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку приколице, 

313. Драган Јовановић из Обреновца, Дрен, Горњи крај бр. 76, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 102.400,00 динара за набавку рото косе,  

314. Драган Банковић из Сопота, Рогача, Првомајска бр. 11, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  

315. Срдан Иванчевић из Младеновца, Ковачевац, Пут за кључеве бр. 11, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку рото косе,  

316. Драган Лукић из Гроцке, Ритопек, ЈНА бр. 5, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 

400.000,00 динара за набавку атомизера,  

317. Владан Гајић из Лазаревца, Лазаревац, Валандовска 11, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 108.000,00 динара за набавку рото косе,  

318. Јелена Станојевић из Гроцке, Живковац, Добривоја Михајловића бр. 33, 80% 

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

319. Зоран Миленковић из Гроцке,Винча, ул. Палих бораца бр. 77, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 207.680,00 за набавку атомизера, 

320. Зоран Павловић из Гроцке, Пударци, ул. Палих бораца бр. 149, 80% прихватљивих 

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

321. Владан Ђорђевић из Лазаревца, Бистрица, Нема улице бб, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  
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322. Милорад Тодоровић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 467, 80% прихватљивих  

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

323. Бобан Ристић из Гроцке, Болеч, ул. Јумбина бр. 47, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 148.400,00 за набавку атомизера, 

324. Драган Мратинковић из Гроцке, Пударци, ул. Првомајска бр. 13/А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку фрезе, 

325. Дејан Маркуш из Сурчина, Јаково, ул. Браће Радомировић бр. 8, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 213.120,00 динара за набавку мулчара,  

326. Мирослав Милановић из Палилуле, Борча, ул. Народне омладине бр. 4, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 142.800,00 за набавку тракторске прскалице, 

327. Драги Недељковић из Гроцке, Пударци, ул.  Народних хероја бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.000,00 за набавку ротационе ситнилице, 

328. Слободан Миловановић из Барајева, Борак, Трг палих бораца бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 114.244,00 динара за набавку малчара,  

329. Горан Симеуновић из Сопота, Дучина, ул. Саве Живановића бр. 20, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 145.600,00 динара за набавку атомизера,  

330. Милорад Павловић из Младеновца, Међулужје, ул.  Милутина Михаиловића бр. 24, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 53.200,00 динара за набавку прскалице,  

331. Микица Јовановић из Младеновца, Дубона, ул. Трајковачка бр. 1, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 135.200,00 динара за набавку атомизера,  

332. Драгиша Пауновић из Лазаревца, Лазаревац. ул. Димитрија Туцовића бр. 31А, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 204.376,00 динара за набавку косилице,  

333.    Добрица Живановић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрића бр. 146, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 127,680,00 динара за набавку машине за израду банкова 

и постављање фолије, 

334. Саша Вукосављевић из Палилуле, ул. Војводе Мицка Крстића бр. 1Г/31, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 298.560,00 за набавку рото ситнилица, 

335. Предраг Ђурђић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 85, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 110.400,00 динара за набавку ротационе косачице,  

336. Милена Алексић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице бр. 30, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 399.379,20 динара за набавку тракторске приколице,  

337. Иван Лучић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Светозара Марковића бр. 3, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 74.400,00 за набавку сетвоспремача, 

338. Живорад Нешић из Гроцке, Ритопек, ул. Дунавско сокаче бр. 2, 80% прихватљивих  

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

339. Славиша Поповић из Обреновца, Обреновац, ул. Попа Леонтија Марковића бр. 41, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 121.600,00 за набавку тракторске фрезе, 

340. Новица Новаковић из Младеновца, Белуће, Белућанска бр. 52, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 146.400,00 динара за набавку тањираче,  

341. Душко Станишић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице бб, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 75.200,00 динара за набавку сетвоспремача,  

342. Ружица Прокопљевић из Сурчина, Петровчић, Браће Љубинковића бр. 22, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 386.880,00 динара за набавку тањираче,  

343. Бојан Кузмановић из Гроцке, Бегаљица, Народне републике бр. 4, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 292.320,00 динара за набавку атомизера,  

344. Александар Јанкуловић са Врачара, Тодора од Сталаћа бр. 6, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 368.160,00 динара за набавку пипалице-тањираче, 
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345. Јован Куч из Сурчина, Прогар, Ашањски друм бр. 6, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 279.888,00 динара за набавку мулчара,  

346. Сретен Стојановић, Сурчин, Добановци, ул. Јанка Чмелика бр. 54, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 96.000,00 динара за набавку тањираче,  

347. Небојша Обрадовић из Младеновца, Међулужје, Нова 8 бр. 25, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 387.200,00 динара за набавку приколице,  

348. Раденко Лукић из Лазаревца, Трбушница,  Нема улице бб, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 60.192,00 динара за набавку прскалице,  

349. Радослав Марковић из Обреновца, Обреновац, ул. Карађорђева бр. 20, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 261.120,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

350. Радмило Павловић из Младеновца, Влашка, Прелепац бр. 25, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.800,00 динара за набавку скупљача сена, 

351. Саво Црнојевић из Сопота, Поповић, Јанка Секулића бр. 1А, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 303.744,00 динара за набавку ротоситнилице, 

352. Љиљана Лукић са Звездаре, Првомајска бр. 1А, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 148.800,00 динара за набавку атомизера,  

353. Драган Манојловић из Младеновца, Црквине, Деспота Стефана Лазаревића бр. 45, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 312.000,00 динара за набавку фрезе,  

354. Драгољуб Славковић из Сопота, Сопот, ул. Драгомира Великића бр. 80, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

355. Владица Радисављевић из Гроцке, Болеч, Спасоја Ранковића бр. 12, 80% прихватљивих  

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

356. Зоран Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мартовска бр. 45, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 352.000,00 за набавку ротационе копачице, 

357. Радиша Јоксић из Младеновца, Сенаја, ул. Школска бр. 6, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 138.400,00 за набавку атомизера, 

358. Миланче Ђукић из Младеновца, Ковачевац, Маковичка бр. 84, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

359. Томислав Дрењанин из Барајева, Баћевац, Миленије Ивановић бр. 13, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 93.600,00 динара за набавку ротационе косачице,  

360. Тодор Тодоровић из Обреновца, Велико Поље, Нема улице бр. 238, 80% прихватљивих  

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

361. Велимир Ћирковић из Младеновца,  Младеновац Варош, Војводе Степе бр. 38, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку рото коса,  

362. Стојан Панић из Младеновца, Дубона, Купинићева бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 355.200,00 динара за набавку атомизера, 

363. Милан Радивојевић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 152, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 320.000,00 динара за набавку хидрауличног утоваривача,  

364. Милина Живковић из Обреновца, Баљевац, Нема улице бр. 28, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 239.510,40 динара за набавку фрезе,  

365. Рајица Јевђенијевић из Младеновца, Ковачевац, Пут за Кључеве бр. 3, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице, 

366. Радмила Буквић из Младеновца, Влашка, Прелепац бр. 21, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

367. Љиљана Маринковић из Барајева, Лисовић, ул. Ратка Јевтића бр. 224, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 62.400,00 за набавку сетвоспремача, 

368. Миладин Гавриловић из Младеновца, Ковачевац, Мириначка бр. 5, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 126.400,00 динара за набавку фрезе,  
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369. Тихомир Милошевић из Младеновца, Мала Врбица, Нема улице бр. 64, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку прскалице,  

370. Љубинка Миливојевић из Гроцке, Заклопача, 1. Маја бр. 8, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 148.208,00 динара за набавку атомизера,  

371. Живојин Топаловић из Гроцке, Винча, Београдска бр. 55,  80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 353.668,00 динара за набавку атомизера, 

372. Милисав Ташић из Барајева, Вранић, ул. Ђуре Митровића бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 81.600,00 за набавку сетвоспремача, 

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

прихватљивих  трошкова у износу од 319.200,00 динара за набавку приколице,  

374. Душан Удовичић из Обреновца, Стублине, Нема улице бр. 280, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку тракторске прскалице, 

375. Надежда Кузмић из Младеновца, Кораћица, Каменица бр. 23, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 158.000,00 динара за набавку атомизера,  

376. Тривун Јевтић са Палилуле, Сланци, Саве Ковачевића бр. 7, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 154.080,00 динара за набавку атомизера,  

377. Слободан Миливојевић из Младеновца, Младеновац Варош, Краља Петра I бр. 85, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 190.400,00 динара за набавку атомизера,  

378. Марко Влајковић из Обреновца, Орашаца, Нема улице бр. 61, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку грабље,  

379. Милосав Живковић из Сопот, Губеревац, Милисава Милојевића бр. 26, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице,  

380. Драган Црвенковић из Обреновца, Ушће, Гола бара бр. 82, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 309.196,80 динара за набавку тракторске приколице,  

381. Миладин Урошевић из Сопота, Парцани, Рада Јовановића бр. 19, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 118.400,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

382. Божидар Прокић из Младеновца, Дубона, Водоводска бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 355.200,00 динара за набавку атомизера, 

383. Ђорђе Пузавац из Сурчина, Војвођанска бр. 179, 80% прихватљивих  трошкова у износу 

од 400.000,00 динара за набавку тањираче, 

384. Миломир Сарић из Лазаревца, Миросаљци, Нема улице бб,  80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 109.600,00 динара за набавку ротационе косе,  

385. Бора Глишић из Младеновца, Дубона, Пут Глишића бр. 2, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 164.000,00 динара за набавку атомизера,  

386. Милорад Марковић из Барајева, Вранић, Драгише Јелића бр. 17, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 400.000,00 динара за набавку сакупљача за лешник,   

387. Драган Савић из Младеновца, Младеновац Варош, Учитељска бр. 33, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 53.600,00 динара за набавку сетвоспремача,  

388. Будимка Вићовац из Младеновца, Младеновац Варош, Личка бр. 2, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице;  

389. Милинко Илић из Младеновца, Младеновац Варош, Карађорђева бр. 193, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 385.152,00 динара за набавку садилице расада;  

390. Вера Паунић из Гроцке, Гроцка, ул. Булевар Револуције бр. 100, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 192.000,00 динара за набавку тањираче; 

391. Будимир Јанковић из Барајева, Баћевац, Живорада Маринковића бр.3, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 309.196,80 динара за набавку приколице,  

392. Бранка Јовановић из Младеновца, Влашка, Кружни пут бр. 12, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 158.000,00 динара за набавку атомизера,  
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393. Драгославка Бранковић из Младеновца, Велика Крсна, Степањска бр. 19, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 61.600,00 динара за набавку тилера,  

394. Радмила Петровић из Барајева, Велики Борак, Трг палих бораца бр. 6, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 59.520,00 динара за набавку прскалице,  

395. Богдана Петровић из Сопота, Мали Пожаревац, Љубивоја Гајића бр. 17, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 173.600,00 динара за набавку атомизера,  

396. Јагодина Марковић из Гроцке, Бегаљица, Вучка Милићевића бр. 5, 80% прихватљивих  

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

397. Добривој Јовановић из Младеновца, Младеновац Варош, Краља Александра Обреновића 

бр. 062, 80% прихватљивих  трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе 

ситнилице,  

398. Драгиша Јоксић из Барајева, Вранић, Пролетерских бригада бр. 17, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.196,80 динара за набавку приколице,  

399. Милош Пантић из Младеновца, Рајковац, Селиште бр. 6, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

400. Мијодраг Мијаиловић из Младеновца, Рајковац, Милована Јакшића бр. 4, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 158.000,00 динара за набавку атомизера,  

401. Мијодраг Бајић из Сопота, Мала Иванча, ул. Пролетерска бр. 25,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 118.400,00 за набавку ротационе ситнилице, 

402. Славомир Гајић из Младеновца, Ковачевац, Торови бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 188.800,00 динара за набавку ротоситнилице,  

403. Живорад Степановић из Младеновца, Велика Иванча, Леска бр. 7, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 309.120,00 динара за набавку тракторске приколице,  

404. Горан Спасојевић из Барајева, Арнајево, Бањичка бр. 10, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 325.680,00 динара за набавку утоваривача стајњака,  

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

310.400.00 динара за набавку тарупа,  

406. Раде Котуровић из Обреновца, Скела, Милана Мирчетића бр. 27, 80% прихватљивих  

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

407. Душанка Перић Пантелић из Младеновца, Влашка, Прелепац бр. 29, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,000 динара за набавку косачице,  

408. Немања Тошаковић из Младеновца, Велика Иванча, Рит бр. 9, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 387.200,00 динара за набавку тракторске приколице,  

409. Срећко Павловић из Сопота, Дрлупа, Властимира Весића бр. 33, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 286.552,00 динара за набавку утоваривача,  

410. Продан Влајковић из Обреновца, Орашац, Нема улице бр. 61, 80% прихватљивих  

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

411. Зорица Томић из Обреновца, Пироман, Предрага Марковића - Алимпије бр. 29, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 371.200,00 динара за набавку сејалице,  

412. Жељана Блажић из Младеновца, Дубона, ул. Ћупријска бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку мулчера, 

413. Марко Стојановић из Гроцке, Гроцка, Вучка Милићевића бр. 119/Е, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 270.000,00 динара за набавку атомизера,  

414. Срђан Раденковић из Лазаревца, Лазаревац, Стара пруга бр. 10, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 180.880,00 динара за набавку тањираче,   

415. Марко Ивановић из Раковице, ул. Подавалска бр. 28, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 188.800,00 динара за набавку косачице, 
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416. Стефан Стевановић из Младеновца, Ковачевац, Ђурђевска бр. 15, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 282.720,00 динара за набавку утоваривача ђубрива,  

417. Милан Стевановић из Младеновца, Велика Крсна, Тројична бр. 19, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 222.400,00 динара за набавку воћарског мулчара, 

418. Радоје Дакић из Младеновца, Кораћица, Космајски пут бр. 154, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 128.800,00 динара за набавку ротационе ситнилице,  

419. Радослав Павковић из Младеновца, Међулужје, Нова 16 бр. 18, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 166.600,00 динара за набавку утоваривача,  

420. Дејан Кузмановић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 572, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 190.400,00 динара за набавку ротационог скупљача сена, 

421. Зоран Милићевић из Гроцке, Винча, Николе Пашића бр. 24, 80% прихватљивих  трошкова 

у износу од 124.680,00 динара за набавку тањираче,  

422. Дејан Стевановић из Младеновца, Кораћица, Душана Чокића бр. 3, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 53.600,00 динара за набавку сетвоспремача,  

423. Милосав Борисављевић из Барајева, Арнајево, ул. Будимира Симића бр. 49, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 108.000,00 за набавку ротационе косачице, 

424. Веселин Степановић из Младеновца, Пружатовац, Сокићка бр. 7, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 104.000,00 динара за набавку ротокосе,  

425. Весна Радосављевић из Лазаревца, Велики Црљени, Колубарска бр. 38/А, 80% 

прихватљивих  трошкова у износу од 60.000,00 динара за набавку тракторске прскалице,  

426. Марко Михаиловић из Барајева, Бељина, 4. Јула бр. 3, 80% прихватљивих  трошкова у 

износу од 192.076,80, динара за набавку ротационог сакупљача сена,  

427. Милинко Урошевић из Обреновца, Мислођин, Брђанска бр. 86, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 362.275,58 динара за набавку цистерне,  

428. Игор Ђорђевић из Лазаревца, Лазаревац, ул. Јанка Стајчића бр. 141, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 304.640,00 за набавку тракторске приколице, 

429. Зоран Пантелић из Гроцке, Бегаљица, ул. 29. Новембра бр. 28, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 292.320,00 за набавку атомизера, 

430. Милан Алексић из Обреновца, Вукићевица, Нема улице бр. 30, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 108.000,00 за набавку ротокосе, 

431. Милорад Симић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Тринаесте пролетерске бр. 148, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 115.200,00 за набавку сетвоспремача, 

432. Драган Милановић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 43, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку сејалице за стрна жита, 

433. Данијела Добросављевић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 157.600,00 за набавку тањираче, 

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

трошкова у износу од 338.400,00 за набавку тракторске приколице, 

435. Владимир Бојић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 9, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 385.152,00 за набавку тракторске цистерне, 

436. Драган Дамњановић из Лазаревца, Лазаревац, ул. Стефана Немање бр. 144, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 184.320,00 за набавку фрезе, 

437. Немања Краљевић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 154.224,00 за набавку атомизера, 

438. Саша Алексендрић из Младеновца, Ковачевац, ул. Маковичка бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 148.000,00 за набавку атомизера, 

439. Лазар Дамњановић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ливадичка бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 104.000,00 за набавку ротационе косачице, 
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440. Зорица Савић из Сопота, Дрлупа, ул. Седмог Јула бр. 41А, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 387.200,00 за набавку приколице, 

441. Дарко Јанковић из Сопота, Дрлупа, ул. Властимира Весића бр. 67, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 107.424,00 за набавку ротационе косачице, 

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

трошкова у износу од 309.120,00 за набавку тракторске приколице, 

443. Милош Гавриловић из Гроцке, Заклопача, ул. Јна бр. 40, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 240.000,00 за набавку тракторске фрезе, 

444. Милорад Јосимовић из Земуна, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 13, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 за набавку вучене тањираче, 

445. Милош Михаиловић из Барајева, Вранић, ул. Чедомира Ђоинчевића бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 96.000,00 за набавку ротационе косе, 

446. Иван Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 142.240,00 за набавку прскалице, 

447. Иван Јевтић из Младеновца, Пружатовац, ул. Шумарска бр. 14А, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 53.600,00 за набавку сетвоспремача, 

448. Горан Радивојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Народне Републике бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 277.760,00 за набавку тарупа, 

449. Зорица Васић из Вождовца, ул. Кумодрашка бр. 304/5, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 364.553,60 за набавку малчера, 

450. Јован Вићовац из Младеновца, Белуће, ул. Белућанска бр. 18, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку атомизера, 

451. Маја Цветковић са Звездаре, ул. Драгослава Срејовића бр. 72Ф, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 250.160,00 за набавку ротационе ситнилице, 

452. Владимир Кнежевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 76,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку дрљаче, 

453. Слађана Петронијевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милатовачка бр. 18, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 169.600,00 за набавку сетвоспремача, 

454. Андрија Павловић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 382.080,00 за набавку дрљаче, 

455. Златко Хрушкар из Сурчина, Бољевци, ул. Улица Мира бр. 180, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

456. Милица Филиповић из Лазаревца, Лесковац, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

457. Саша Терзић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Прокоп бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

458. Мијомир Радишић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 128.800,00 за набавку ротациона ситнилица, 

459. Борисав Спасојевић из Лазаревца, Дрен, ул. Дрен Лазаревачки бр. 141, 80% 

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

460. Драган Николић из Барајева, Рожанци, ул. Десетог октобра бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

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

трошкова у износу од 146.400,00 за набавку тањираче, 

462. Горан Лукић из Лазаревца, Лесковац, ул. Лесковац бр. 149, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 259.200,00 за набавку увијача бала, 

463. Марко Марјановић из Обреновца, Обреновац,Ђачког Батаљона бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 194.340,00 за набавку атомизера, 
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464. Драган Тацић из Раковице, ул. Славка Миљковића бр. 41,  80% прихватљивих трошкова 

у износу од 136.880,00 за набавку тањираче, 

465. Душан Завишић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 5, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 216.931,20 за набавку атомизера, 

466. Миодраг Жујовић из Младеновца, Рајковац, ул. Живадина Жујовића бр. 1, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 392.960,00 за набавку цистерне за осоку и  

наводњавање,  

467. Дејан Павловић из Младеновца, Међулужје, ул. Нова 16 бр. 34, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 396.480,00 за набавку тракторске цистерне, 

468. Рада Чолаковић из Обреновца, Јасенак, ул. Нема улице бр. 102, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 163.200,00 за набавку утоваривача, 

469. Милан Јовановић из Лазаревца, Стрмово, Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 304.640,00 за набавку тракторске приколице, 

470. Дејан Николић из Сопота, Рогача, ул. Александра Николића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 48.000,00 за набавку скупљача сена, 

471. Десанка Марковић из Лазаревца, Брајковац, Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 328.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

472. Слободан Симић из Лазаревца, Степојевац, ул. Четврте Војвођанске бр. 17, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 385.152,00 за набавку тракторске цистерне, 

473. Иван Илић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Карађорђева бр. 193, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 387.200,00 за набавку тракторске приколице, 

474. Бобан Јањић из Обреновца, Грабовац, ул. Нема улице бр. 683, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 99.120,00 за набавку ротационе косачице, 

475. Љиљана Пајић из Лазаревца, Степојевац, ул. Иве Лоле Рибара бр. 10, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 328.000,00 за набавку тракторске приколице, 

476. Слободан Пејић из Палилуле, ул. Ловачка бр. 18, 80% прихватљивих трошкова у износу 

од 122.880,00 за набавку тањираче, 

477. Драгослав Петровић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 216.000,00 за набавку атомизера, 

478. Томислав Гајић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 110.400,00 за набавку ротационе косачице, 

479. Никола Петровић из Младеновца, Велика Крсна,ул. Пут Весића бр. 8, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 119.200,00 за набавку тањираче, 

480. Марко Којић из Младеновца, Пружатовац, Доњокрајска бр. 29, 80% прихватљивих  

трошкова у износу од 106.400,00 динара за набавку косачице, 

481. Марко Петровић из Обреновца, Пољане, ул. Нема улице бр. 105, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 137.856,00 за набавку прскалице, 

482. Душан Божић из Сурчина, Прогар, ул. 12. Августа бр. 54, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку расипача ђубрива, 

483. Милош Бајић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Дреновачка бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 64.000,00 за набавку сетвоспремача, 

484. Ненад Иконић из Младеновца, Младеновац Варош, ул. Баташевачка бр. 92, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 235.864,32 за набавку фрезе пипалице, 

485. Слободан Танасковић из Младеновца, Мала Врбица, ул. Нема улице бр. 120, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 316.240,00 за набавку утоваривача стајњака, 

486. Александар Делић из Младеновца, Међулужје, ул. Жарка Бујагића бр. 11, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 223.200,00 за набавку увијача бала, 
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487. Зоран Павловић са Новог Београда, ул. Пере Сегединца бр. 22/14, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 298.560,00 за набавку ротоситнилице,  

488. Ненад Вагић из Гроцке, Врчин, ул. Првог маја бр. 21, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку тарупа,  

489. Никола Јовичић из Сопота, Поповић, ул. Јанка Секулића бр. 7, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 133.824,00 за набавку ротационе ситнилице, 

490. Живорад Варничић из Обреновца, Мала Моштаница, ул. Палих бораца Мале Моштанице 

бр. 65, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

491. Стефан Петровић из Гроцке, Заклопача, ул. Четвртог јула бр. 39, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 376.800,00 за набавку воћарске тањираче, 

492. Горан Поповић из Сопота, Дучина, ул. Милорада Марковића бр. 13, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 393.600,00 за набавку тањираче, 

493. Иван Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 313, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 316.800,00 за набавку дрљаче, 

494. Милан Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Михаила Аврамовића бр. 25, 80% 

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

495. Милан Недељковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 24, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку воћарског тарупа, 

496. Милан Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 6, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 254.000,00 за набавку мулчера, 

497. Ненад Павловић из Младеновца, Ковачевац, ул. Ливничка бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 282.720,00 за набавку утоваривача стајњака, 

498. Бојан Јовановић из Сурчина, Јаково, ул. Браће Панић бр. 40, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 399.864,00 за набавку мулчера, 

499. Јована Јанковић из Гроцке,Умчари, ул. Моше Пијаде бр. 60, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 354.400,00 за набавку атомизера, 

500. Стефан Банковић из Сопота, Рогача, ул. Космајска бр. 131, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 135.200,00 за набавку атомизера, 

501. Зоран Мијаиловић из Обреновца, Дражевац, ул. Петровића Мијаиловића крај бр. 53, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 80.640,00 за набавку сетвоспремача, 

502. Душан Васковић из Сопота, Раља, ул. Радомира Јоцића бр. 2а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набавку ротационе фрезе, 

503. Драган Митровић из Гроцке, Бегаљица, ул. Бориса Кидрича бр. 276, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 170.208,00 за набавку тањираче, 

504. Радиша Платанић из Лазаревца, Бистрица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 316.000,00 за набавку сејалице за стрна жита, 

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

трошкова у износу од 146.400,00 за набавку тањираче, 

506. Добринка Живковић из Лазаревца, Трбушница, ул. Нема улице бр. бб, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 118.400,00 за набавку ротоситнилице, 

507. Милисав Марјановић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 57, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 147.560,00 за набавку сетвоспремача, 

508. Радојко Жмурић из Сопота, Поповић, ул. Браће Јоцић бр. 4, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 153.600,00 за набавку атомизера, 

509. Горан Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Трсијанска бр. 33, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 288.000,00 за набавку кембриџ ваљка, 
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510. Славиша Живојиновић из Младеновца, Шепшин, ул. Млинска бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 396.480,00 за набавку тракторске 

цистерне за наводњавање, 

511. Данијела Окетић из Сопота, Рогача, ул. Космајски венац бр. 2а, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 212.800,00 за набавку тањираче, 

512. Драган Жужић из Сурчина, Јаково, ул. Сестара Крстоношић бр. 4, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 382.400,00 за набавку сејалице за стрна жита, 

513. Драган Ковачевић из Младеновца, Амерић, ул. Старошколска бр. 19, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 105.120,00 за набавку ротационе косачице, 

514. Драган Иванковић из Лазаревца, ул. Предрага Стефановића бр. 23/10, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 за набавку тракторска косачице, 

515. Радоје Максимовић из Младеновца, Ковачевац, ул. Агића сокак бр. 2, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 60.000,00 за набавку прскалице, 

516. Ненад Мићић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 497, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 356.000,00 за набавку тракторске приколице, 

517. Владан Кузмановић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 580, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 158.000,00 за набавку атомизера. 

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

трошкова у износу од 128.800,00 за набавку ротационе ситнилце, 

519. Миле Милијановић из Сопота, Сибница, ул. Раде Јоксимовића бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 272.000,00 за набавку дрљаче, 

520. Зоран Радојичић из Барајева, Арнајево, Београдског батаљона бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 108.000,00 за набавку ротокосе, 

 
 У случају да неко од 520 корисника средстава којима су овoм одлукoм 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-

50/19 од 12.09.2019 године. 

521. Јовица Јовановић из Младеновца, Дубона, ул. Дубока јаруга бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набавку ротационе фрезе, 

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

трошкова у износу од 53.600,00 за набавку сетвоспремача, 

523. Никола Милошевић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. 458, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 387.200,00 за набавку тракторске приколице, 

524. Домника Потулић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. Јула бр. 48/1, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 400.000,00 за набавку атомизера, 

525. Љиљана Машић из Сопота, Неменикуће, ул. Бошка Бухе бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 338.400,00 за набавку тракторске приколице, 

526. Љиљана Пантић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 30, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.000,00 за набавку ротационе ситнилице, 

527. Горан Ранковић из Лазаревца, Степојевац, ул. Седмог октобра бр. 90, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 284.400,00 за набавку тањираче, 

528. Гордана Николић из Младеновца, Кораћица, ул. Космајси пут  бр. 11, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набаку ротационе фрезе, 

529. Дејан Вулић из Палилуле, Падинска Скела, ул. Прелив бр. 119,  80% прихватљивих 

трошкова у износу од 273.601,31 за набавку фрезе, 
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530. Миломир Дакић из Лазаревца, Брајковац, ул. Нема улице бр. 221, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 105.600,00 за набавку тањираче, 

531. Слободан Петровић из Младеновца, Ковачевац, ул. Нема улице бр. 5, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 387.200,00 за набавку тракторске приколице, 

532. Стефан Влајковић из Обреновца, Орашац, ул. Нема улице бр. 61, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 400.000,00 за набавку једноосовинске приколице, 

533. Зоран Васић из Младеновца, Пружатовац, ул. Доњокрајска бр. 36, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 267.200,00 за набавку хидрауличног утоваривача, 

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

трошкова у износу од 138.240,00 за набавку раоника, 

535. Милан Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 140, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 282.720,00 за набавку хидрауличног утоваривача стајњака, 

536. Ненад Јоксић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских бригада бр. 17, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 309.196,80 за набавку једноосовинске приколице, 

537. Бобан Јованчевић из Младеновца,Влашка, ул. Краља Александра првог бр. 47, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 52.800,00 за набавку тракторске прскалице, 

538. Зоран Марковић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Милорада Петровића бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 64.000,00 за набавку сетвоспремача, 

539. Иван Јоксић из Барајева, Вранић, ул. Пролетерских бригада бр. 21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 57.600,00 за набавку тракторске прскалице, 

540. Стефан Степановић из Обреновца, Дражевац, ул. Пут за Вранић бр. 28, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 115.200,00 за набавку тањираче,  

541. Влада Стевановић из Младеновца, Кораћица, Душана Чокића бр. 3, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 138.400,00 за набавку атомизера,  

542. Иван Ђурђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђурђевића бр. 8, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 307.200,00 утоваривача стајњака, 

543. Иван Ранисављевић са Чукарице, Сремчица, ул. Јованче Мицића бр. 11Ц, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 209.440,00 за набавку тарупа, 

544. Миодраг Јевђенијевић из Младеновца, Ковачевац, ул. Пут за Кључеве бр. 25, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 104.000,00 за набавку ротационе косачице, 

545. Јовица Јевтић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 24, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 159.200,00 за набавку атомизера, 

546. Рајко Милић из Сопота, Стојник, Браће Пантелић бр. 12, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

547. Радмило Јоксић из Барајева, Вранић, Пролетерских бригада бр.21, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 23.904,00 за набавку расипача, 

548. Мирослав Милановић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Мајданска бр. 21, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 53.600,00 за набавку сетвоспремача, 

549. Милијан Милановић из Лазаревца, Барзиловица, Нема улице бр. 180, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 108.000,00 за набавку ротационе косачице, 

550. Зоран Божић из Лазаревца,Чибутковица, ул. Нема улице бб, 80% прихватљивих трошкова 

у износу од 400.000,00 за набавку пнеуматске сејалице, 

551. Ненад Вујић из Младеновца,  Младеновац Варош, ул. Кнеза Лазара бр. 9, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 222.400,00 за набавку воћарског мулчера, 

552. Весна Миливојевић из Обреновца, Бргулице, ул. Матића крај бр. 59, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 100.800,00 за набавку ротационе ситнилице, 

553. Петар Јанковић из Младеновца, Влашка, ул. Шешевица бр. 1, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 135.200,00 за набавку атомизера, 
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554. Ненад Трнинић из Раковице, ул. Луке Војводића бр. 17А, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 216.000,00 за набавку тракторске приколице, 

555. Славица Миладиновић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 61, 80% 

прихватљивих трошкова у износу од 120.000,00 за набавку сетвоспремача, 

556. Миодраг Радосављевић из Младеновца, Младеновац Село, ул. Милорада Петровића бр. 

6, 80% прихватљивих трошкова у износу од 400.000,00 за набавку тањираче, 

557. Добрица Радић из Вождовца, ул. Костолачка бр. 58, 80% прихватљивих трошкова у 

износу од 400.000,00 за набавку фрезе, 

558. Војислав Ивановић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 96, 80% прихватљивих 

трошкова у износу од 240.800,00 за набавку ротационе фрезе, 

559. Љубинко Илић из Младеновца, Младеновац Варош,  Рајковац, ул. Милана Милошевића 

бр. 10, 80% прихватљивих трошкова у износу од 104.000,00 за набавку ротационе косачице; 

 
II Oдбијају се пријаве следећих подносилаца пријава: 

1. Иван Радосављевић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 98; 

2. Наташа Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 119,; 

3. Владан Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 25, ; 

4. Александар Савић из Гроцке, Винча, ул. Винчанска бр. 62,; 

5. Милош Богосављевић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 5,; 

6. Марко Зоркић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 36,; 

7. Радивоје Томић из Барајева, Арнајево, ул. Космајског одреда бр. 39; 

8. Милош Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 11; 

9. Драгана Дерета из Земуна, ул. Бановачка бр. 24; 

10. Дарко Тошаковић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Леска бр. 35; 

11. Живан Страживук из Земуна, Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 134; 

12. Владица Тобџић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар Револуције бр. 25; 

13. Новица Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр. 9А; 

14. Предраг Јанковић са Савског венца, ул. Сарајевска бр. 42/2/23; 

15. Љубица Васиљевић из Младеновца, Амерић, ул. Кошутичка бр. 84; 

16. Лазар Ђурђевић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јули бр. 33; 

17. Бојан Стевановић из Раковице, ул. Патријарха Јоаникија бр. 24; 

18. Славиша Топаловић из Земуна, Угриновци, ул. 22. октобра бр. 3; 

19. Снежана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37; 

20. Душко Михајловић из Земуна, Батајница, ул. Војводе Николе Стањевића бр. 8; 

21. Бранислав Јевтић из Гроцке, ул. Шумадиjска бр. 62; 

22. Зорица Савић са Звездаре, ул. Војислава Илића бр. 137/1; 

23. Градимир Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 68; 

24. Зоран Богосављевић из Барајева, Арнајево, ул. Братства Јединства бр. 56;  

25. Слободан Бајац из Земуна, Батајница, ул. Јована Бранковића бр. 42А; 

26. Милосав Ратковић из Земуна, ул. Првомајска бр. 31,; 

27. Душко Говорчин из Земуна, Угриновци, ул. Крњешевачка бр. 34; 

28. Чедомир Јовановић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 11; 

29. Анђела Савић из Раковице, ул. Једанаесте крајишке дивизије бр. 49/22; 

30. Марко Којић из Земуна, Батајница, ул. Првог сремског одреда бр. 23; 

31. Дејан Марић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стари запис бр. 6; 

32. Новак Кермеци из Младеновца, ул. Доктора Руса бр. 41; 

33. Марина Љубисављевић из Гроцке, Пударци, ул. 7. јула бр. 3; 
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34. Зорица Крсмановић из Младеновца, ул. Др. Снежане Драговић бр. 73; 

35. Илија Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 66;  

36. Неда Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр. 9А; 

37. Славица Марковић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 24/7; 

38. Слободан Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 371; 

39. Марица Жикић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 219; 

40. Звонко Петровић из Гроцке, Бегаљица, ул. 1. маја бр. 53; 

41. Ненад Петровић са Вождовца, ул. Брдска бр. 31А; 

42. Жељко Станковић из Младеновца, ул. Панчићева бр. 2; 

43. Александра Мишковић са Звездаре, Миријево, ул. Раблеова бр. 6; 

44. Наташа Сушић са Чукарице, Остружница, ул. Буљубаше Ранка Урошевића бр. 22; 

45. Бошко Марковић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 55; 

46. Душан Димитријевић из Лазаревца, ул. Загорке Драговић бр. 1; 

47. Радојица Ничић из Младеновца, ул. Хајдук Вељкова бр. 125; 

48. Драган Јоргаћевић са Звездаре, Мали Mокри Луг, ул. Булевар Краља Александра бр. 576; 

49. Срећко Павловић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 34; 

50. Владислав Пешић из Раковице, ул. Миљаковачко брдо бр. 21; 

51. Драгољуб Тамаш из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 133; 

52. Саша Савић из Сопота, Дрлупа, ул. Седмог Јула 41/А; 

53. Дејан Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 028; 

54. Миле Тодић са Палилуле, Борча, ул. Ратних војних инвалида бр. 27/12; 

55. Милан Живановић из Лазаревца, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 193; 

56. Влада Милићевић из Младеновца, Дубона, ул. Цигановачка бр. 7; 

57. Драги Петровић из Гроцке, Дражањ, ул. Гробљанска бр. 3; 

58. Ненад Милошевић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 31а; 

59. Зоран Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановића бр. 32; 

60. Дејан Крстић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 91; 

61. Велимир Тодоровић из Гроцке, Дражањ, Умчари, ул. Синђелићева бр. 31А; 

62. Слободан Стевановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 6; 

63. Верослава Мијаиловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 59; 

64. Радослав Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Кулинићева бр. 11; 

65. Радослав Обрадовић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 131; 

66. Бојан Стаменић из Обреновца, Велико поље, ул. Нема улице бр. 307; 

67. Милан Драговић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 83;  

68. Света Манчић из Гроцке, ул. Вучко Милићевић бр. 93/3; 

69. Добросав Сретеновић из Младеновца, Ковачевац, ул. Брестовачка бр. 2; 

70. Мирјана Бован из Младеновца, ул. Нушићева бр. 9/2/10; 

71. Иван Жигерановић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице 85Е;  

72. Милош Бркић из Младеновца, Пружатовац, ул. Школски пут бр. 24; 

73. Велимир Ристић са Новог Београда, ул. Нехруова бр. 200/11; 

74. Србољуб Милисављевић, из Младеновца, Влашка, ул. Стари пут бр. 23; 

75. Владимир Мартиновић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 38; 

76. Бранка Јовановић из Младеновца, Влашка, ул. Кружни пут 12; 

77. Владанка Гајић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице 435; 

78. Мирољуб Буквић из Младеновца, Влашка, ул. Прелепац бр. 74; 

79. Драган Лукић са Палилуле, ул. др Ђорђа Јоановића бр. 1; 

80. Снежана Стефановић из Гроцке, ул. Космајска бр. 7;  

81. Миле Гајичић, из Младеновца, Шепшин, Брђанска бр. 11; 
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82. Александар Давидовић са Вождовца, ул. Јована Поповића бр. 21А; 

83. Александар Симић са Вождовца, ул. Породице Трајковић бр. 11; 

84. Јовица Јанковић из Сурчина, Јаково, ул. Проте Стаматовића бр. 68; 

85. Светомир Ристовић из Барајева, Лисовић, ул. Космајско посавског одреда бр. 33; 

86. Славољуб Чонкин из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Цигића бр. 8; 

87. Зоран Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 40; 

88. Зоран Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 15; 

89. Радуле Тодосијевић из Земуна, ул. Младих горана бр. 96; 

90. Славиша Лазић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. бб; 

91. Маја Мршић из Раковице, ул. Миљаковачки виногради бр. 31В; 

92. Владимир Стевановић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 185; 

93. Драган Вјетровић из Гроцке, Лештане, ул. Смедеревски пут бр. 17; 

94. Љиљана Јовановић са Новог Београда, ул. Гандијева бр. 151/2/23; 

95. Дејан Стевановић из Обреновца, Дражевац, ул. Стари Пештан бр. 3; 

96. Милош Маричић из Обреновца, Мислођин, ул. Боривоја Маричић бр. 19; 

97. Добрица Маринковић из Гроцке, Пударци, ул. Јна бр. 1; 

98. Смиља Марковић са Чукарице, ул. Илије Стојадиновића бр. 71; 

99. Славољуб Стевановић из Гроцке, Пударци, Првомајска бр. 7; 

100. Милош Гајић са Чукарице, ул. Водоводска бр. 175М; 

101. Драган Николић са Звездаре, ул. Љубе Давидовића бр. 20; 

102. Драган Крстић са Палилуле, ул. Данка Поповића бр. 27; 

103. Зоран Михаиловић из Гроцке, Камендол, ул. Гробљанска бр. 10; 

104. Боривој Лазаревић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 55; 

105. Радомир Маричић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 216; 

106. Урош Маричић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 216; 

107. Немања Пауновић из Земуна, ул. Скопљанска бр. 40/12; 

108. Јована Јовановић из Земуна, Угриновци, ул. Школска бр. 49; 

109. Марија Пешић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 39; 

110. Драган Живановић са Чукарице, ул. Републичка бр. 10А; 

111. Милан Хрњак са Чукарице, ул. Ђорђа Огњановића бр. 29/2/6; 

112. Небојша Младеновић из Гроцке, Заклопача, ул. 1. маја бр. 6; 

113. Милан Ђурђевић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јула бр. 31; 

114. Јасмина Павловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Пијац бр. 8; 

115. Данијел Станојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Првог маја бр. 61;  

116. Милијана Вујовић са Чукарице, Чукаричка падина, ул. Младена Митрића ; 

117. Далибор Нешић из Гроцке, Умчари, ул. Пролетерска бр. 43; 

118. Предраг Павловић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 4; 

119. Милан Радивојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Обршинска 1; 

120. Верољуб Јовић из Сурчина, Прогар, ул. 12. Августа бр. 100;  

121. Кристина Савић са Вождовца, ул. Ханибала Луцића бр. 4; 

122. Данијела Ђоинчевић са Чукарице, ул. Милана Јовановића бр. 10; 

123. Нада Мајетић из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 205,; 

124. Радослав Радојевић из Младеновца, Кораћица, ул. Тополе бр. 7,; 

125. Дарко Павловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 96,; 

126. Јован Милисављевић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 13,; 

127. Мијодраг Петровић из Гроцке, Заклопача, ул. 29. новембра бр. 3,; 

128. Нада Радојичић из Младеновца, Кораћица, ул. Благојевица бр. 4,;  

129. Марко Јанковић из Раковице, ул. Нићифора Нинковића бр. 66/3,; 
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130. Милина Живковић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 32; 

131. Сања Петронијевић из Сурчина, Јаково, ул. Бољевачка бр. 35,; 

132. Дорел Драгој са Палилуле, Овча, ул. Михаила Еминескуа бр. 108,; 

133. Жељко Ђурић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 19; 

134. Милован Чанчаревић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. ББ; 

135. Дејан Стакић из Сурчина, ул. Браће Николић бр. 26А,; 

136. Миливоје Мијаиловић из Сурчина, Прогар, ул. Пере Којадиновића бр. 14,; 

137. Добривоје Николић са Вождовца, Зуце, ул. 5 Нова 5 бр. 3; 

138. Јелена Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 6,;  

139. Драган Драговић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 81; 

140. Србољуб Радић из Младеновца, ул. Кајмакчаланска бр. 58Б,; 

141. Гордана Станковић из Старог Града, ул. Милутина Бојића бр. 3,; 

142. Милорад Ивановић из Гроцке, Дражањ, ул. 20. октобра бр. 14;  

143. Александра Ковачевић са Звездаре, ул. Момачка бр. 4,; 

144. Младомир Недељковић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 50,; 

145. Никола Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 1; 

146. Милан Кљајић са Вождовца, ул. Браће Јерковића бр. 219,; 

147. Предраг Марковић из Гроцке, Лештане, ул. Саве Ковачевића бр. 50,; 

148. Милан Јовановић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 16,; 

149. Жељко М. Јанковић из Младеновца, Влашка, ул. Стари пут бр. 2,; 

150. Драган Срећковић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 38,; 

151. Стево Поповић из Сурчина, Добановци, ул. Браће Врањеш бр. 12,; 

152. Дарко Милинковић из Младеновца, Ковачевац, ул. Лазара Чокића бр. 1,; 

153. Бојан Радовановић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 22/1/3,; 

154. Вишња Пешић са Врачара, ул. Кнегиње Зорке бр. 20/2/5,; 

155. Живомир Пантић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 28,; 

156. Дејан Радовановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 55,; 

157. Ивана Пекеч из Земуна, Земун Поље, ул. Фрање Крча бр. 152; 

158. Петар Николић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 281,; 

159. Славиша Матић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Првог маја бр. 29,; 

160. Снежана Матејић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 186,; 

161. Дејан Ракић са Новог Београда, ул. Отона Жупанчића бр. 8/38,; 

162. Милан Жежељ са Новог Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 54/8; 

163. Александар Андрејић, из Гроцке, Камендол, ул. 21. августа бр. 193,;  

164. Бојан Недељковић, из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 50,; 

165. Гордан Гавриловић, са Савског венца, ул. Јована Мариновића бр. 5,; 

166. Александар Павковић, из Гроцке, Болеч, ул. Спасоја Ранковића бр. 10,; 

167. Витомир Исајловић, из Младеновца, ул. Мали пролаз бр. 76,; 

168. Вељо Жујовић, са Савског венца, ул. Вајара Ђоке Јовановића бр. 2Б,; 

169. Миодраг Папић, из Младеновца, Ковачевац, ул. Братковачка бр. 7; 

170. Милош Митровић, са Вождовца, ул. Паунова бр. 89; 

171. Саша Радуловић, са Врачара, ул. Невесињска бр. 12; 

172. Радмила Јовановић, из Барајева, ул. Липовачки пут бр. 64,; 

173. Урош Бојанић, са Новог Београда, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11Д/3; 

174. Радослав Новичић, из Сопота, Бабе, ул. Партизански пут бр. 210; 

175. Зоран Рајковић, из Гроцке, Болеч, ул. Маршала Тита бр. 10; 

176. Зоран Прокић, из Младеновца, Дубона, ул. Рибничка бр. 14; 

177. Вељко Павловић, из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 142,; 
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178. Гроздана Велимировић, из Обреновца, Вукићевица, Нема улице бр. 126; 

179. Даница Крчмар, из Старог Града, ул. Змај Јовина бр. 15/међ,; 

180. Светку Ионел, са Палилуле, Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 101; 

181. Милош Ђокић, из Лазаревца, Стубица, Нема улице бб; 

182. Милош Адамовић, из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 22,; 

183. Славиша Чакаревић, са Звездаре, ул. Николе Груловића бр. 79; 

184. Мирко Тасић из Раковице, ул. Пере Велимировића бр. 58; 

185. Дарко Ранковић, Лазаревац, Дрен, ул. Нема улице бб; 

186. Драган Симић, Лазаревац, Велики Црљени, 13. Пролетерска бр. 35. 

 

III  Одустали су следећи подносиоци пријава: 

1. Александар Ранчић из Београда, ул. Ратка Митровића бр. 62. 

IV  Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове одлуке као корисника 

подстицајних средстава и града Београда као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се 

уговором. 

V   Одлука ће бити објављена на сајту града Београда www.beograd.gov.rs 
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Образложење 

Закључком градоначелника града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03. априла 2019. 

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

средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину и да у средствима јавног информисања објави Јавни позив за достављање пријава 

за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на 

територији града Београда за 2019. годину, (у даљем тексту: Јавног позива). Такође, истим 

закључком, овлашћен је заменик начелника Градске управе града Београда, секретар 

Секретаријата за привреду да образује Комисију за утврђивање испуњености услова и доделу 

подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2019. годину. Финансијским планом за 2019. годину, за ову намену обезбеђена су 

средства у износу 80.000.000,00 динара.У складу са напред наведеним закључком, Секретаријат 

за привреду је дана 04. априла 2019. године, на интернет страници града Београда и у дневним 

новинама објавио Јавни позив, којим се утврђују услови, начин коришћења подстицајних 

средстава и рок за подношење пријава. Рок за подношење пријава био је 25. априла 2019. 

године, до 15,00 сати. Због великог интересовања, рок за подношење пријава је продужен до 

10.05.2019. године.Решењем заменикa начелника Градске управе града Београда, секретара 

Секретаријата за привреду, број VIII-06 бр. 32-50/2019 од 22.04.2019. године, образована је 

Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину (у даљем 

тексту: Комисија). 

Закључком градоначелника града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03. априла 2019. 

године, обезбеђена су средства у износу 80.000.000,00 динара. Имајући у виду, да велики број 

подносиоца пријава у складу са јавним позивом испуњавају услове о додели подстицајних 

средстава, Секретаријат за привреду је изменом финансијског плана обезбедио додатна 

средства у износу од 41.947.382,00 динара за набавку пољопривредних прикључних машина.  

       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 пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2019. годину за 560 подносиоца пријава, у укупном износу од 130.812.229,92 

динара,  и то за део трошкова набавке пољопривредних прикључних машина.  

          Подносиоци пријава Данијела Ђоинчевић са Чукарице, ул. Милана Јовановића бр.10, 

Бојан Стаменић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 307, Градимир Ђорђевић из 

Младеновца-Велика Крсна, ул Степањска бр.68, Лазар Ђурђевић из Гроцке- Заклопача, ул 

Четвртог јула бр.33, Мирослав Вуковић из Младеновац-Шепшин,  ул. Језерска бр.11, Неда 

Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр.9, Немања Пауновић из Београд-Земун, ул. 

Скопљанска бр.40/12, Ненад Милошевић из Гроцке-Дражањ, ул.Вучкова бр.31/А, Новица 

Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр.9, Радомир Маричић из Обреновац, ул. Милоша 

Обреновића бр.216, Славица Миладиновић из Младеновца-Велика Крсна, ул Светониколска бр. 

61, Светомир Ристовић из Барајева-Лисовић, ул. Космајско Посавског одреда бр.33, Урош 

Маричић из Обреновац, ул. Милоша Обреновића бр.216, Витомир Исајловић из Младеновац, 

Младеновац Варош, ул. Мали пролаз бр.76, Зоран Богосављевић из Барајево-Арнајево, ул. 

Братства јединства бр. 56, Зоран Павловић из Младеновац-Дубона, ул. Првомајска бр.40, су 

писаним путем Секретаријату за привреду доставили приговоре односно жалбе на предлог 

одлуке. Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава за 
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набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину,  

је констатовала да су приговоро односно жалбе уложене у року, и поновним увидом у 

достављене пријаве и документацију из пријава утврдила да је достављена неисправности 

документације, и одбила приговоре односно жалбе као неосноване.  

   Подносилац пријаве Славица Миладиновић из Младеновца-Велика Крсна, ул 

Светониколска бр. 61 и Љубинко Илић из Младеновца-Рабровац, ул Милана Милошевића бр.10, 

су писаним путем Секретаријату за привреду доставили приговоре на предлог одлуке. Комисија 

за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, је 

констатовала да су приговори уложени у року, и  да су Славица Миладиновић и Љубинко Илић 

доставили исправну документација у складу са јавним позивом али да се, на основу 

критеријума и подкритеријума налазе испод црте у предлогу Одлуке о додели подстицајних 

средстава због недостатка расположивих средстава, и одбили приговоре као неосноване. 

  Такође, подносилац пријаве Мирољуб Гајић из Младеновца-Шепшин, ул. Млинска бр.4, 

је писаним путем Секретаријату за привреду доставио приговор на предлог одлуке. Комисија 

за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, је 

констатовала да је приговор уложен у року и поновним увидом у достављену пријаву и 

документацију из пријаве утврдила да Мирољуб Гајић, испуњава услове за доделу 

подстицајних средстава, и одобрена су средства у износу од 96.000,00 динара за набавку 

косачице.  

       Дана 25.09.2019. године, заменик начелника Градске управе града Београда секретар 

Секретаријата за привреду донео је Одлуку о додели подстицајних средстава за набавку 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, за 559 

подносиоца пријаве у укупном износу од 130.382.469,92 динара. Тако да у складу са 

расположивим финансијским средствима, подстицајна средства могу бити опредељена за 520  

подносилаца пријава у укупном износу од 121.900.967,81 динара. 

  У случају да неко од 520 корисника средстава којима су овом одлуком опредељена 

подстицајна средства одустане од додељеног подстицаја или не испуни услове из уговора, 

преостали износ средстава ће се доделити према редоследу утврђеном Листом подносиоца 

пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина, и то за део трошкова набавке пољопривредних прикључних машина. 

     Такође, овом одлуком одбијене су пријаве 186 подносиоца пријава, и то: 

1. Иван Радосављевић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 98, непотпуна документација, 

није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног 

газдинства; 

2. Наташа Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 119, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури 

биљне производње нису наведени остали усеви; 

3. Владан Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 25, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури сточног фонда и извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству су старији од 

30 дана; 
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4. Александар Савић из Гроцке, Винча, ул. Винчанска бр. 62, непотпуна документација, није 

достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

5. Милош Богосављевић из Младеновца, Дубона, ул. Пут Глишића бр. 5, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и извод 

из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње нису 

оригинал; 

6. Марко Зоркић из Земуна, Угриновци, ул. Косанчић Ивана бр. 36, неисправна документација, 

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

7. Радивоје Томић из Барајева, Арнајево, ул. Космајског одреда бр. 39, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија 

од 30 дана; 

8. Милош Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 11, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури 

биљне производње није наведено поврће; 

9. Драгана Дерета из Земуна, ул. Бановачка бр. 24, неисправна документација, потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

10. Дарко Тошаковић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Леска бр. 35, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства; 

11. Живан Страживук из Земуна, Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 134, 

неисправна документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава и извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње старији су од 30 дана; 

12. Владица Тобџић из Гроцке, Бегаљица, ул. Булевар Револуције бр. 25, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, 

прикључна машина наведена по основу три сектора; 

13. Новица Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр. 9А, не испуњава услове, Секретаријат за 

привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. марта 2019. 

године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника града 

Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање пријава 

за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. 

годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између осталог 

прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

14. Предраг Јанковић са Савског венца, ул. Сарајевска бр. 42/2/23, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

15. Љубица Васиљевић из Младеновца, Амерић, ул. Кошутичка бр. 84, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава није 

оригинал; 
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16. Лазар Ђурђевић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јули бр. 33, неисправна документација, није 

достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда на име подносиоца 

пријаве; 

17. Бојан Стевановић из Раковице, ул. Патријарха Јоаникија бр. 24, неисправна документација, 

у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, није наведена прикључна машина; 

18. Славиша Топаловић из Земуна, Угриновци, ул. 22. октобра бр. 3, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

19. Снежана Кијац са Вождовца, ул. Рада Неимара бр. 37, не испуњава услове, конкурисала и по 

основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства; 

20. Душко Михајловић из Земуна, Батајница, ул. Војводе Николе Стањевића бр. 8, не испуњава 

услове, није измирио доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на 

територији града Београда; 

21. Бранислав Јевтић из Гроцке, ул. Шумадиjска бр. 62, неисправна документација, потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

22. Зорица Савић са Звездаре, ул. Војислава Илића бр. 137/1, неисправна документација, 

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

23. Градимир Ђорђевић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Степањска бр. 68, непотпуна 

документација, није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

24. Зоран Богосављевић из Барајева, Арнајево, ул. Братства Јединства бр. 56, неисправна 

документација, на предрачуну преправљен рок важења;  

25. Слободан Бајац из Земуна, Батајница, ул. Јована Бранковића бр. 42А, непотпуна 

документација, није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

26. Милосав Ратковић из Земуна, ул. Првомајска бр. 31, неисправна документација, потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

27. Душко Говорчин из Земуна, Угриновци, ул. Крњешевачка бр. 34, непотпуна документација, 

није достављено уверење или потврда из Матичне евиденције на територији града Београда 

да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних крава; 

28. Чедомир Јовановић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 11, не испуњава услове, конкурисао 

по основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области пчеларства; 

29. Анђела Савић из Раковице, ул. Једанаесте крајишке дивизије бр. 49/22, неисправна 

документација, рок важења предрачуна није 120 дана и на истом нема потписа. На изводу из 

Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње нема 

датума; 

30. Марко Којић из Земуна, Батајница, ул. Првог сремског одреда бр. 23, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 
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пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда;; 

31. Дејан Марић из Младеновца, Ковачевац, ул. Стари запис бр. 6, 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, да подносиоци 

пријава 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; 

32. Новак Кермеци из Младеновца, ул. Доктора Руса бр. 41, неисправна документација, у 

предрачуну није наведена опција важења 120 дана и исти је издат 18.02.2019. године, пре 

објављивања Јавног позива за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних 

прикључних машина; 

33. Марина Љубисављевић из Гроцке, Пударци, ул. 7. јула бр. 3, неисправна документација, на 

изводу из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству, 

својеручно преправљен број текућег рачуна и број телефона; 

34. Зорица Крсмановић из Младеновца, ул. Др. Снежане Драговић бр. 73, непотпуна 

документација, није достављено уверење или потврда из Матичне евиденције на територији 

града Београда да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних крава и предрачун је 

издат 29.03.2019. године, пре објављивања Јавног позива за доделу подстицајних средстава 

за набавку пољопривредних прикључних машина; 

35. Илија Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 66, не испуњава услове, на дан 

издавања уверења Секретаријата за јавне приходе града Београда подносилац пријаве има 

неизмирене пореске обавезе;  

36. Неда Стојнић из Земуна, ул. Стевана Дукића бр. 9А, неисправна документација, потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава је старија од 30 дана; 

37. Славица Марковић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 24/7, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана; 

38. Слободан Лазић из Обреновца, Стублине, ул. Нема улице бр. 371, непотпуна документација, 

није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

39. Марица Жикић из Обреновца, Љубинић, ул. Нема улице бр. 219, не испуњава услове, 

конкурисао за машину која не спада у прикључне машине, што није у складу са Јавним позивом 

за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

40. Звонко Петровић из Гроцке, Бегаљица, ул. 1. маја бр. 53, не испуњава услове, Секретаријат 

за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. марта 2019. 

године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника града 

Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање пријава 

за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. 

годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између осталог 

прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

41. Ненад Петровић са Вождовца, ул. Брдска бр. 31А, неисправна документација, није 

достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству. Предрачун 

нема рок важења од 120 дана; 

42. Жељко Станковић из Младеновца, ул. Панчићева бр. 2, непотпуна документација, није 

достављена: фотокопија личне карте, картица или уговор наменског рачуна регистрованог 
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пољопривредног газдинства као ни решење o упису у регистар објеката на територији града 

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

да подносиоци пријава 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; 

43. Александра Мишковић са Звездаре, Миријево, ул. Раблеова бр. 6, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

44. Наташа Сушић са Чукарице, Остружница, ул. Буљубаше Ранка Урошевића бр. 22, 

неисправана документација, на потврди о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава и изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о  биљној 

структури нема датума; 

45. Бошко Марковић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 55, неисправна документација, на 

потврди о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, на  изводу из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству и на изводу из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о  биљној структури нема потписа овлашћеног лица; 

46. Душан Димитријевић из Лазаревца, ул. Загорке Драговић бр. 1, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

47. Радојица Ничић из Младеновца, ул. Хајдук Вељкова бр. 125, не испуњава услове, конкурисао 

по основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области пчеларства; 

48. Драган Јоргаћевић са Звездаре, Мали Mокри Луг, ул. Булевар Краља Александра бр. 576, 

непотпуна документација, није достављен извод из Регистра пољопривредних газдинстава – 

подаци о пољопривредном газдинству као ни уверење Секретаријата за јавне приходе града 

Београда да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији 

града Београда; 

49. Срећко Павловић из Младеновца, Међулужје, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 34, 

непотпуна документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна 

регистрованог пољопривредног газдинства као ни уверење Секретаријата за јавне приходе 

града Београда да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на 

територији града Београда; 

50. Владислав Пешић из Раковице, ул. Миљаковачко брдо бр. 21, неисправна документација, 

неисправно попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. У сектору 

''друго воће'' подносилац пријаве има више од 5 ha, што није у складу са Јавним позивом за 

доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних машина; 
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51. Драгољуб Тамаш из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 133, неисправна документација, предрачун 

је издат 16.03.2019. године, пре објављивања Јавног позива за доделу подстицајних средстава 

у области пољопривредних прикључних машина; 

52. Саша Савић из Сопота, Дрлупа, ул. Седмог Јула 41/А, неисправна документација, потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава са подацима о биљној структури и извод из Регистра пољопривредних газдинстава 

- подаци о пољопривредном газдинству старији су од 30 дана; 

53. Дејан Милентијевић из Младеновца, Рабровац, ул. Црквеношколска бр. 028, непотпуна 

документација, није достављен образац изјаве да подносилац пријаве по неком другом основу 

не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2019. години; 

54. Миле Тодић са Палилуле, Борча, ул. Ратних војних инвалида бр. 27/12, не испуњава услове, 

конкурисао за машину која не спада у прикључне машине, што није у складу са Јавним позивом 

за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних машина; 

55. Милан Живановић из Лазаревца, ул. Владике Николаја Велимировића бр. 193, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

56. Влада Милићевић из Младеновца, Дубона, ул. Цигановачка бр. 7, неисправна документација, 

у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње 

нису наведени остали усеви; 

57. Драги Петровић из Гроцке, Дражањ, ул. Гробљанска бр. 3, неисправна документација, 

предрачун није оригинал; 

58. Ненад Милошевић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 31а, неисправна документација, у 

обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, прикључна машина наведена по основу 

два сектора; 

59. Зоран Живковић из Младеновца, Кораћица, ул. Раје Степановића бр. 32, неисправна 

документација, образац изјаве да подносилац пријаве по неком другом основу не користи 

бесповратна подстицајна средства за исту намену, односи се на сточарство; 

60. Дејан Крстић из Младеновца, Међулужје, ул. Св. Јоакима и Ане бр. 91, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, 

прикључна машина наведена по основу два сектора; 

61. Велимир Тодоровић из Гроцке, Дражањ, Умчари,  ул. Синђелићева бр. 31А, 

неисправна документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, 

прикључна машина наведена по основу два сектора; 

62. Слободан Стевановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 6, непотпуна 

документација, није достављен образац изјаве да подносилац пријаве по неком другом основу 

не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2019. години; 

63. Верослава Мијаиловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 59, неисправна 

докуменатација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, нису 

наведени подаци о подносиоцу пријаве; 

64. Радослав Јанковић из Младеновца, Дубона, ул. Кулинићева бр. 11, неисправна 

документација, образац изјаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену односи се на воћарство и повртарство; 

65. Радослав Обрадовић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 131, неисправна 

документација, образац изјаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену односи се на воћарство и повртарство; 
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66. Бојан Стаменић из Обреновца, Велико поље, ул. Нема улице бр. 307, неисправна 

документација, образац изјаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену односи се на воћарство и повртарство; 

67. Милан Драговић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 83, неисправна документација, у 

обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, прикључна машина наведена по основу 

три сектора;  

68. Света Манчић из Гроцке, ул. Вучко Милићевић бр. 93/3, неисправна документација, у  

обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, прикључна машина наведена по основу 

два сектора; 

69. Добросав Сретеновић из Младеновца, Ковачевац, ул. Брестовачка бр. 2, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној 

структури није наведено јагодичасто воће; 

70. Мирјана Бован из Младеновца, ул. Нушићева бр. 9/2/10, неисправна документација, није 

наведен рок важења предрачуна 120 дана; 

71. Иван Жигерановић из Обреновца, Вукићевица, ул. Нема улице 85Е, неисправна 

документација, број наменског рачуна који је наведен у изводу из регистра пољопривредних 

газдинстава – подаци о газдинству и број рачуна који се налази на банковној картици нису 

исти;  

72. Милош Бркић из Младеновца, Пружатовац, ул. Школски пут бр. 24, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, 

прикључна машина наведена по основу два сектора; 

73. Велимир Ристић са Новог Београда, ул. Нехруова бр. 200/11, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана. Није достављена очитана лична карта; 

74. Србољуб Милисављевић, из Младеновца, Влашка, ул. Стари пут бр. 23, неисправна 

документација, број наменског рачуна који је наведен у изводу из регистра пољопривредних 

газдинстава – подаци о газдинству и број рачуна који се налази на банковној картици нису 

исти; 

75. Владимир Мартиновић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 38, непотпуна документација, 

није достављен образац изјаве да подносилац пријаве по неком другом основу не користи 

бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2019. години. У обрасцу пријаве за доделу 

подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2019. годину, прикључна машина наведена по основу два сектора; 

76. Бранка Јовановић из Младеновца, Влашка, ул. Кружни пут 12, неисправна документација, 

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње и извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству нису оригинал. У обрасцу 

пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних машина на 

територији града Београда за 2019. годину, није наведена прикључна машина; 

77. Владанка Гајић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице 435, неисправна документација, 

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава није оригинал; 

78. Мирољуб Буквић из Младеновца, Влашка, ул. Прелепац бр. 74, непотпуна документација, 

није достављена фотокопија личне карте; 

79. Драган Лукић са Палилуле, ул. др Ђорђа Јоановића бр. 1, непотпуна документација, није 

достављен цео образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину (недостаје друга страна); 
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80. Снежана Стефановић из Гроцке, ул. Космајска бр. 7, неисправна документација, број 

наменског рачуна који је наведен у изводу из регистра пољопривредних газдинстава – подаци 

о газдинству и број рачуна који се налази на банковној картици нису исти; 

81. Миле Гајичић, из Младеновца, Шепшин, Брђанска бр. 11, не испуњава услове, није  измирио     

пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

82. Александар Давидовић са Вождовца, ул. Јована Поповића бр. 21А, не испуњава услове, 

конкурисао за машину која не спада у прикључне машине, што није у складу са  Јавним позивом 

за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

83. Александар Симић са Вождовца, ул. Породице Трајковић бр. 11, непотпуна документација, 

није достављен извод из Регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном 

газдинству и картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства. 

Предрачун нема рок важења  120 дана; 

84. Јовица Јанковић из Сурчина, Јаково, ул. Проте Стаматовића бр. 68, непотпуна 

документација, није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

85. Светомир Ристовић из Барајева, Лисовић, ул. Космајско посавског одреда бр. 33, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

86. Славољуб Чонкин из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Цигића бр. 8, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње и извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству су старији од 

30 дана; 

87. Зоран Павловић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 40, непотпуна документација, 

није достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

88. Зоран Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Пут Ђоргића бр. 15, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

89. Радуле Тодосијевић из Земуна, ул. Младих горана бр. 96, не испуњава услове, није измирио 

пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

90. Славиша Лазић из Младеновца, Јагњило, ул. Нема улице бр. бб, не испуњава услове, није 

измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 

Београда; 

91. Маја Мршић из Раковице, ул. Миљаковачки виногради бр. 31В, неисправна документација, 

на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње и на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству нема датума; 

92. Владимир Стевановић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. 185, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

93. Драган Вјетровић из Гроцке, Лештане, ул. Смедеревски пут бр. 17, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

94. Љиљана Јовановић са Новог Београда, ул. Гандијева бр. 151/2/23, не испуњава услове, 

конкурисала за машину која не спада у прикључне машине, што није у складу са Јавним 

позивом за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

95. Дејан Стевановић из Обреновца, Дражевац, ул. Стари Пештан бр. 3, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

96. Милош Маричић из Обреновца, Мислођин, ул. Боривоја Маричић бр. 19, неисправна 

документација, образац пријаве за доделу подстицајних средстава односи се на сточарство, а 

не на пољопривредну прикључну машину која је предмет Јавног позива; 
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97. Добрица Маринковић из Гроцке, Пударци, ул. Јна бр. 1, неисправна документација, извод 

из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње није 

оригинал; 

98. Смиља Марковић са Чукарице, ул. Илије Стојадиновића бр. 71, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана; 

99. Славољуб Стевановић из Гроцке, Пударци, Првомајска бр. 7, непотпуна документација, није 

достављен образац изјаве да по неком другом основу подносилац пријаве не користи 

бесповратна подстицајна средства за исту намену, као ни предрачун или рачун; 

100. Милош Гајић са Чукарице, ул. Водоводска бр. 175М, не испуњава услове, Секретаријат за 

привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. марта 2019. 

године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника града 

Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање пријава 

за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. 

годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између осталог 

прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

101. Драган Николић са Звездаре, ул. Љубе Давидовића бр. 20, непотпуна документација, није 

достављена фотокопија личне карте, фотокопија потписане картице (чековне или банковне) 

или потписаног уговора наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства, потврда 

о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње, извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству, предрачун или рачун и 

уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

102. Драган Крстић са Палилуле, ул. Данка Поповића бр. 27, не испуњава услове, рачун 

добављача опреме је издат 21.02.2019. године, пре објављивања Јавног позива за доделу 

подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

103. Зоран Михаиловић из Гроцке, Камендол, ул. Гробљанска бр. 10, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, није 

наведена прикључна машина. Предрачун нема рок важења од 120 дана; 

104. Боривој Лазаревић из Лазаревца, ул. Јанка Стајчића бр. 55, неисправна документација, 

број наменског рачуна који је наведен у изводу из регистра пољопривредних газдинстава – 

подаци о газдинству и број рачуна који се налази на банковној картици нису исти; 

105. Радомир Маричић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 216, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

106. Урош Маричић из Обреновца, ул. Милоша Обреновића бр. 216, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

107. Немања Пауновић из Земуна, ул. Скопљанска бр. 40/12, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана; 

108. Јована Јовановић из Земуна, Угриновци, ул. Школска бр. 49, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана; 

109. Марија Пешић из Гроцке, ул. Булевар Револуције бр. 39, неисправна документација, није 

достављен оргинал предрачун и на предрачуну нема рок важења од 120 дана; 

110. Драган Живановић са Чукарице, ул. Републичка бр. 10А, неисправна документација, на 

изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње 

и на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству 

нема датума; 
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111. Милан Хрњак са Чукарице, ул. Ђорђа Огњановића бр. 29/2/6, неисправна документација, 

на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње и на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству нема датума; 

112. Небојша Младеновић из Гроцке, Заклопача, ул. 1. маја бр. 6, неисправна документација, 

потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње и извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству су старији од 30 дана; 

113. Милан Ђурђевић из Гроцке, Заклопача, ул. 4. јула бр. 31, непотпуна документација, није 

достављен извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству; 

114. Јасмина Павловић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Пијац бр. 8, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

115. Данијел Станојевић из Гроцке, Бегаљица, ул. Првог маја бр. 61, непотпуна 

документација, није достављена очитана лична карта као ни извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству;  

116. Милијана Вујовић са Чукарице, Чукаричка падина, ул. Младена Митрића 8, непотпуна 

документација, није достављена: фотокопија личне карте, картица или уговор наменског 

рачуна регистрованог пољопривредног газдинства, као ни уверење Секретаријата за јавне 

приходе града Београда да су измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

на територији града Београда; 

117. Далибор Нешић из Гроцке, Умчари, ул. Пролетерска бр. 43, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње и извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству нису оригинал. 

Предрачун нема рок важења од 120 дана; 

118. Предраг Павловић из Младеновца, Кораћица, ул. Петкајска бр. 4, неисправна 

документација, потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и извод 

из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству нису 

оригинал; 

119. Милан Радивојевић из Младеновца, Велика Иванча, ул. Обршинска 1, непотпуна 

документација, није достављена фотокопија личне карте, као ни картица или уговор наменског 

рачуна регистрованог пољопривредног газдинства; 

120. Верољуб Јовић из Сурчина, Прогар, ул. 12. Августа бр. 100, непотпуна документација, 

није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда;  

121. Кристина Савић са Вождовца, ул. Ханибала Луцића бр. 4, неисправна документација, 

образац изјаве да по неком другом основу подносилац пријаве не користи бесповратна 

подстицајна средства за исту намену односи се на сточарство; 

122. Данијела Ђоинчевић са Чукарице, ул. Милана Јовановића бр. 10, неисправна 

документација, на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству и на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са 

подацима о структури биљне производње нема датума; 

123. Нада Мајетић из Сурчина, ул. Војвођанска бр. 205, непотпуна документација, није 

достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње, извод из 

Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству и уверење 
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Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода на територији града Београда; 

124. Радослав Радојевић из Младеновца, Кораћица, ул. Тополе бр. 7, непотпуна 

документација, није достављено уверење или потврду из Матичне евиденције на територији 

града Београда да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних крава; 

125. Дарко Павловић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Светониколска бр. 96, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној 

структури није наведено јагодичасто воће; 

126. Јован Милисављевић из Младеновца, Влашка, ул. Варовнице бр. 13, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури 

биљне производње нису наведени остали усеви; 

127. Мијодраг Петровић из Гроцке, Заклопача, ул. 29. новембра бр. 3, неисправна 

документација, у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној 

структури нису наведени остали усеви; 

128. Нада Радојичић из Младеновца, Кораћица, ул. Благојевица бр. 4, неисправна 

документација, образац изјаве да подносилац пријаве не користи бесповратна подстицајна 

средства за исту намену, односи се на воћарство и повртарство. Потврда о активном статусу у 

Регистру пољопривредних газдинстава старија је од 30 дана;  

129. Марко Јанковић из Раковице, ул. Нићифора Нинковића бр. 66/3, неисправна 

документација, на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о 

пољопривредном газдинству и на изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са 

подацима о структури биљне производње нема датума; 

130. Милина Живковић из Гроцке, Дражањ, ул. Вучкова бр. 32, неисправна документација, у 

обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, није наведена прикључна машина. 

Предрачун нема рок важења од 120 дана; 

131. Сања Петронијевић из Сурчина, Јаково, ул. Бољевачка бр. 35, неисправна документација, 

на уговору наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства нема потписа и печата 

банке; 

132. Дорел Драгој са Палилуле, Овча, ул. Михаила Еминескуа бр. 108, не испуњава 

услове, конкурисао по основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области 

воћарства и повртарства; 

133. Жељко Ђурић из Лазаревца, ул. Светог Саве бр. 19, , не испуњава услове, конкурисао по 

основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области сточарства; 

134. Милован Чанчаревић из Лазаревца, Дудовица, ул. Нема улице бр. ББ, не испуњава 

услове, Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-

186/19-ГВ од 7. марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка 

градоначелника града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив 

за достављање пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града 

Београда за 2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, 

између осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

135. Дејан Стакић из Сурчина, ул. Браће Николић бр. 26А, неисправна документација, у изводу 

из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури није наведено 

јагодичасто воће. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава старија 

је од 30 дана; 

136. Миливоје Мијаиловић из Сурчина, Прогар, ул. Пере Којадиновића бр. 14, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 
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137. Добривоје Николић са Вождовца, Зуце, ул. 5 Нова 5 бр. 3, непотпуна документација, није 

достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

138. Јелена Живановић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ђурђицка бр. 6, неисправна 

документација, достављена документација се односи на Јавни позив из области воћарства и 

повртарства, а на коверти у којој је достављена пријава је насловљено на Јавни позив за 

достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина за 2019. годину;  

139. Драган Драговић из Гроцке, Умчари, ул. Маршала Тита бр. 81, неисправна документација, 

у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних прикључних 

машина на територији града Београда за 2019. годину, прикључна машина наведена по основу 

два сектора; 

140. Србољуб Радић из Младеновца, ул. Кајмакчаланска бр. 58Б, неисправна документација, 

није достављен предрачун или рачун потписан и издат од стране добављача; 

141. Гордана Станковић из Старог Града, ул. Милутина Бојића бр. 3, непотпуна документација, 

није достављен предрачун; 

142. Милорад Ивановић из Гроцке, Дражањ, ул. 20. октобра бр. 14, неисправна 

документација, образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину није потписан. Потврда о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и извод из Регистра 

пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње нису оригинал;  

143. Александра Ковачевић са Звездаре, ул. Момачка бр. 4, непотпуна документација, није 

достављен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, образац изјаве да по неком 

другом основу подносилац пријаве не користи бесповратна подстицајна средства за исту 

намену у 2019. години, картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног 

газдинства, извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 

производње, извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном 

газдинству, као ни уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

144. Младомир Недељковић из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 50, неисправна 

документација, на предрачуну није наведен члан закона по којем је подносилац пријаве 

ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а; 

145. Никола Обрадовић из Младеновца, Велика Крсна, ул. Ратарска бр. 1, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства, као ни образац изјаве да по неком другом основу подносилац 

пријаве не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену у 2019. години; 

146. Милан Кљајић са Вождовца, ул. Браће Јерковића бр. 219, непотпуна документација, није 

достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства 

и у предрачуну није наведена опција важења предрачуна 120 дана; 

147. Предраг Марковић из Гроцке, Лештане, ул. Саве Ковачевића бр. 50, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства, извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о 

структури биљне производње и уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

148. Милан Јовановић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 16, непотпуна документација, 

није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног 

газдинства, извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне 
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производње и уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

149. Жељко М. Јанковић из Младеновца, Влашка, ул. Стари пут бр. 2, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства; 

150. Драган Срећковић из Гроцке, Винча, ул. Палих бораца бр. 38, непотпуна документација, 

није достављена фотокопија личне карте; 

151. Стево Поповић из Сурчина, Добановци, ул. Браће Врањеш бр. 12, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, 

прикључна машина наведена по основу два сектора; 

152. Дарко Милинковић из Младеновца, Ковачевац, ул. Лазара Чокића бр. 1, непотпуна 

документација, није достављена потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава; 

153. Бојан Радовановић из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 22/1/3, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства; 

154. Вишња Пешић са Врачара, ул. Кнегиње Зорке бр. 20/2/5, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

155. Живомир Пантић из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 28, неисправна 

документација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину није 

наведена прикључна машина; 

156. Дејан Радовановић из Лазаревца, Барзиловица, ул. Нема улице бр. 55, не испуњава 

услове, конкурисао по основу Јавног позива за доделу подстицајних средстава у области 

сточарства; 

157. Ивана Пекеч из Земуна, Земун Поље, ул. Фрање Крча бр. 152, не испуњава услове, 

Секретаријат за привреду је на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину број: 3-186/19-ГВ од 7. 

марта 2019. године („Службени лист града Београда“ бр. 16/19) и Закључка градоначелника 

града Београда, број: 3-2647/19-Г од 03.04. 2019. године, објавио Јавни позив за достављање 

пријава за набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 

2019. годину. Програмом мера у тачки 2.1.6. Општи критеријуми за кориснике је, између 

осталог прописано да су катастарске парцеле газдинства на територији града Београда; 

158. Петар Николић из Обреновца, Велико Поље, ул. Нема улице бр. 281, непотпуна 

документација, није достављена фотокопија личне карте, картица или уговор наменског 

рачуна регистрованог пољопривредног газдинства, извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава са подацима о структури сточног фонда, извод из Регистра пољопривредних 

газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству, решење o упису у регистар објеката на 

територији града Београда, односно за упис у регистар одобрених објеката за држање, узгој и 

промет животиња, да подносиоци пријава 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 
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од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 - 3.999 бројлера у 

турнусу, као ни уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

159. Славиша Матић из Лазаревца, Велики Црљени, ул. Првог маја бр. 29, неисправна 

докуметација, у обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, у оквиру сектора ''остали 

усеви'' наведена површина износи 51 ha, што није у складу са Јавним позивом за доделу 

подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

160. Снежана Матејић из Младеновца, Јагњило, Нема улице бр. 186, неисправна 

документација, предрачун нема рок важења од 120 дана; 

161. Дејан Ракић са Новог Београда, ул. Отона Жупанчића бр. 8/38, неисправна документација, 

предрачун нема рок важења од 120 дана; 

162. Милан Жежељ са Новог Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 54/8, не 

испуњава услове, није измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

на територији града Београда; 

163. Александар Андрејић, из Гроцке, Камендол, ул. 21. августа бр. 193, непотпуна 

документација, није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда 

на име подносиоца пријаве;  

164. Бојан Недељковић, из Гроцке, Пударци, ул. Народних хероја бр. 50, непотпуна 

документација, није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су 

измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда, 

на име подносиоца пријаве; 

165. Гордан Гавриловић, са Савског венца, ул. Јована Мариновића бр. 5, не испуњава услове, 

није измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији 

града Београда; 

166. Александар Павковић, из Гроцке, Болеч, ул. Спасоја Ранковића бр. 10, не испуњава 

услове, није измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на 

територији града Београда; 

167. Витомир Исајловић, из Младеновца, ул. Мали пролаз бр. 76, непотпуна документација, 

није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда на име 

подносиоца пријаве; 

168. Вељо Жујовић, са Савског венца, ул. Вајара Ђоке Јовановића бр. 2Б, не испуњава услове, 

није измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији 

града Београда; 

169. Миодраг Папић, из Младеновца, Ковачевац, ул. Братковачка бр. 7, не испуњава услове, 

није измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији 

града Београда; 

170. Милош Митровић, са Вождовца, ул. Паунова бр. 89, не испуњава услове, није измирио 

пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

171. Саша Радуловић, са Врачара, ул. Невесињска бр. 12, не испуњава услове, није измирио 

пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда; 

172. Радмила Јовановић, из Барајева, ул. Липовачки пут бр. 64, непотпуна документација, 

није достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда на име 

подносиоца пријаве; 
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173. Урош Бојанић, са Новог Београда, ул. Ђорђа Станојевића бр. 11Д/3, неисправна 

документација, предрачун је издат  21.03.2019. године, пре објављивања Јавног позива за 

доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина; 

174. Радослав Новичић, из Сопота, Бабе, ул. Партизански пут бр. 210, непотпуна 

документација, није достављено уверење или потврда из Матичне евиденције на територији 

града Београда, да пољопривредно газдинство има од 1 - 19 млечних крава; 

175. Зоран Рајковић, из Гроцке, Болеч, ул. Маршала Тита бр. 10, неисправна документација, 

у изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури није 

наведено јагодичасто воће; 

176. Зоран Прокић, из Младеновца, Дубона, ул. Рибничка бр. 14, неисправна документација, у 

изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури није 

наведено поврће. Неисправно попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у 

области пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину - 

површина која се обрађује написана у једном сектору, а машина за коју конкурише у другом; 

177. Вељко Павловић, из Младеновца, Дубона, ул. Првомајска бр. 142, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства; 

178. Гроздана Велимировић, из Обреновца, Вукићевица, Нема улице бр. 126, непотпуна 

документација, није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог 

пољопривредног газдинства; 

179. Даница Крчмар, из Старог Града, ул. Змај Јовина бр. 15/међ, непотпуна документација, 

није достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног 

газдинства; 

180. Светку Ионел, са Палилуле, Овча, ул. Михаја Еминескуа бр. 101, неисправна и непотпуна 

документација, картица наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства није 

потписана. Није достављен цео образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области 

пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину (недостаје 

друга страна); 

181. Милош Ђокић, из Лазаревца, Стубица, Нема улице бб, непотпуна документација, није 

достављена картица или уговор наменског рачуна регистрованог пољопривредног газдинства; 

182. Милош Адамовић, из Младеновца, ул. Јанка Катића бр. 22,  не испуњава услове, није 

измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 

Београда; 

183. Славиша Чакаревић, са Звездаре, ул. Николе Груловића бр. 79, не испуњава услове, није 

измирио пореске обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 

Београда; 

184. Мирко Тасић из Раковице, ул. Пере Велимировића бр. 58, неисправна документација, на 

изводу из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству и на 

изводу из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури биљне производње 

нема датума. У обрасцу пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредних 

прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину, прикључна машина 

наведена по основу два сектора; 

185. Дарко Ранковић, Лазаревац, Дрен, ул. Нема улице бб, непотпуна документација, није 

достављено уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да су измирене обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода на територији града Београда. Достављено је 

пореско уверење Министарства финансија, а што није у складу са јавним позивом. 

186. Драган Симић, Лазаревац, Велики Црљени, 13. Пролетерска бр. 35, не испуњава услове, 

конкурисао  по Јаваном позиву за доделу подстицајних средстава у области пчеларства.   
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На основу свеукупне оцене пријавe, приложене документације, утврђене Листе и предлога 

Одлуке о додели подстицајних средстава за набавку пољопривредних прикључних машина на 

територији града Београда за 2019. годину, заменик начелника Градске управе града Београда 

секретар Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава за 

набавку пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2019. годину. 

 

 

 

                                                                 Заменик начелника 

                                                                    Градске управе града Београда 

                                                                       секретар Секретаријата  за привреду 

 

                                                                    Милинко Величковић 

 

 

 


