
  
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ  
VIII-01 бр. 404-5/2014 

16.10.2014. године   
 
На основу Закључка Привременог органа града Београда бр. 3-2193/14-С-20 од 31.03.2014. године, Закључка Градоначелника 
града Београда бр. 3-1458/14-Г од  25. јула  2014. године, Решењa секретара Секретаријата за привреду VIII-01 бр. 404-5/2014 
од  04. 04.2014. године,  Упутства за подношење пријава за доделу финансијских средстава – финансијских средстава – 
подстицаја  за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са територије града Београда, Решења о 
образовању Радне групе број VIII-01 бр. 031-25/14 од 11.08.2014. године, Записника Радне групе  VIII-01 бр. 404-5/2014 од 
22.08.2014.године, Извештаја Радне групе VIII-01 бр. 404-5/2014 од 22.08.2014.године, Решења о измени Решења VIII-01 бр. 
031-25/14 од 07.10.2014. године, Записника Радне групе  VIII-01 бр. 404-5/2014 од 09.10.2014.године и  Извештаја Радне групе 
VIII-01 бр. 404-5/2014 од 09.10.2014.године Секретар Секретаријата за привреду доноси  

 
   

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ  VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године 
 

I Мења се тачка I Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године тако да гласи: 

 
„I Додељују се финансијска средства – подстицаји за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са 
територије града Београда, следећим подносиоцима пријава: 

− Привредним субјектима који запошљавају од 1 до 5 радника у висини до 70% оправданих трошкова, с тим да 
максималан износ додељених средстава не може бити већи од 500.000,00 динара; 

− Привредним субјектима који запошљавају  6  радника и више   у висини до 100% оправданих трошкова, с тим да 
максималан износ додељених средстава не може бити већи од 500.000,00 динара. 

 
 

1. FREESTYLETRADE DOO, ул. Сланачки пут бр. 129М, Београд – Палилула; MБ 17161709, шифра делатности: 8899 - 
Остала непоменута социјална заштита без смештаја; Пријава достављена 12.5.2014. године у 11:43 часова; Машина: 
Winterhalter – Машина за прање судова; Подносилац пријаве запошљава 6 особа са инвалидитетом и бави се производњом 
торти и колача. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 

средства 

Оправдани 

трошкови 
Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 525.000,00 525.000,00 8 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
2. СЗР КОНУС, ул. Чедомира Ђиончевића бр. 72, Вранић, Београд - Барајево; МБ 56099760, шифра делатности: 2562 

- Машинска обрада метала; Пријава достављена 13.05.2014. године у 8:27 часова; Машина: Универзална глодалица ALG-
200 са гарнитуром чаура и међучаура. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 348.000,00 348.000,00 1 243.600,00 

УКУПНО    243.600,00 

 
3. ADVERTOUT DOO, ул. Др Ивана Рибара бр. 196/12, Београд - Нови Београд; МБ 20010614, шифра делатности: 

7311 - Делатност рекламних агенција; Пријава достављена 13.05.2014. године у 8:43 часова; Машина: HF WELDING 
MACHINE, модел BR15PT800-TWIN; Комисија је непосредним увидом на терену 26.06.2014. године, као и увидом у 
Оснивачки акт од 25.06.2012. године чија је регистрација извршена у АПР-у 02.07.2012. године под бројем БД 88764/2012, 
утврдила да се подносилац пријаве бави производном делатношћу. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 4.220.599,16 4.220.599,16 12 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
4. UR JAHTING KLUB KEJ, Ђорђевић Филип ПР Београд, Ушће бб (1170 км десне обале Дунава), Београд - Нови 

Београд; МБ 60004528, шифра делатности: 5610 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; Пријава 



достављена 15.05.2014. године у 9:24 часова; Машина: Машина за прање посуђа MEIKO FV40.2  и машина за прање посуђа 
MEIKO ECOSTAR F530; Подносилац пријаве запошљава једну особу са инвалидитетом. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 497.376,00 497.376,00 6 497.376,00 

УКУПНО    497.376,00 

 
5. SZTR AGROSMESA, ул. Ударне десетине бр. 32, Београд - Сурчин (достављено поштом); МБ 56563920, шифра 

делатности: 1091 - Производња готове хране за домаће животиње; Пријава достављена 15.05.2014. године у 10:00 часова; 
Опрема: Линија за пелетирање сточне хране; Комисија је дана 18.06.2014. године извршила непосредан увид на терену и 
констатовала да је подносилац пријаве набавио основно средство за које је конкурисао, као и да основно средство у 
потпуности одговара производном процесу. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 4.900.088,16 4.900.088,16 6 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
6. MARINKOVIĆ-HOFMANN DOO, ул. 10. октобра бр. 3, Велика Моштаница, Београд – Чукарица; МБ 07775911, 

шифра делатности: 4690 - Неспецијализована трговина на велико; Пријава достављена 15.05.2014. године у 10:00 часова; 
Опрема: Опрема за тренинг центар. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 468.156,00 468.156,00 15 468.156,00 

УКУПНО    468.156,00 

 
7. AVALON PARTNERS DOO, ул. Гандијева бр. 168, Београд – Нови Београд; МБ 07726384, шифра делатности: 2712 - 

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом; Пријава 
достављена 15.05.2014. године у 12:33 часова; Машина: Уређај за испитивање (тестирање) релеја P6021100a0000/CR-50. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 

средства 

Оправдани 

трошкови 
Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 566.435,16 566.435,16 5 396.504,61 

УКУПНО    396.504,61 

 
8. ИВЛАЈН ДОО, ул. Драгослава Срејовића бр. 63б, 11060 Београд – Палилула; МБ 20931671, шифра делатности: 

2229 - Производња осталих производа од пластике; Пријава достављена 15.05.2014. године у 12:37 часова; Машина: Млин 
за млевење пластике 800-600; Комисија је дана 06.06.2014. године извршила непосредан увид на терену и констатовала да 
је подносилац пријаве набавио основно средство за које је конкурисао, као и да основно средство у потпуности одговара 
производном процесу. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 692.640,00 692.640,00 3 484.848,00 

УКУПНО    484.848,00 

 
9. OPTIX DOO, ул. Орачка бр. 13, Београд – Земун; МБ 07513046, шифра делатности: 3299 - Производња осталих 

предмета; Пријава достављена 15.05.2014. године у 12:39 часова; Машина: Autoklav EUROPA B EVO 24 – машина за израду 
интраокуларних сочива.  

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 631.800,00 631.800,00 16 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
10. MOB-S MIŠA CANON DOO, ул. Браће Јерковића бр. 233, Београд – Вождовац; МБ 17531875, шифра делатности: 

3312 - Поправка машина; Пријава достављена 15.05.2014. године у 13:00 часова; Машине: CANON Копир IR2520, CANON 



Копир COLOR IRAC2220L, CANON Color Image Reader G1, сет машина за сублимацију МБЛ-Б3А и сет машина на ламинацију 
МБЛ-3308.  

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 640.100,40 640.100,40 3 448.070,28 

УКУПНО    448.070,28 

 
11. ТАРТУФ ДОО, ул. Врбничка бр. 35, Београд – Раковица; МБ 06753470, шифра делатности: 4690 - Неспецијализована 

трговина на велико; Пријава достављена 15.05.2014. године у 13:37 часова; Машина: Фотокопир апарати CANON IR3035 (2 
ком); Подносилац пријаве је у спецификацији Трошкова део Б – Извори финансирања у делу Финансијска средства која се 
траже из буџета Града навео износ од 300.000,00 дин. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 394.680,00 394.680,00 8 300.000,00 

УКУПНО    300.000,00 

 

12. PRIMA KOZMETIKA, ул. Прерадовићева бр. 4, Београд - Палилула; МБ 56563318, шифра делатности: 2042 - 
Производња парфема и тоалетних препарата. Пријава достављена 15.05.2014. године у 13:57 часова; Машина: Univrsal 
filling machine UAH50; Комисија је дана 18.06.2014. године извршила непосредан увид на терену и констатовала да се 
подносилац пријаве бави производном делатношћу, као и да основно средство за које је конкурисао у потпуности одговара 
производном процесу. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 586.605,21 586.605,21 16 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
13. BYTEOUT SOFTWARE DOO, ул. Луја Адамича бр. 23, Београд - Нови Београд; МБ 20586150, шифра делатности: 

6201 - Рачунарско програмирање; Пријава достављена 15.05.2014. године у 15:19 часова; Опрема: Серверска јединица 
GTS Server 745TQ-E5-2620; Приложена је Рачун/Отпремница 54/2014 од 04.02.2014. године на износ 137.407,22 динара без 

извода из банке да су средства уплаћена, приложен је фискални рачун из кога се не може утврдити да је подносилац 
пријаве уплатио наведени износ. Ова фактура није призната. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 481.318,38 369.630,72 8 369.630,72 

УКУПНО    369.630,72 

 
14. VET LAB DOO, ул. Живка Давидовића бр. 30, Београд – Звездара; МБ 20327618, шифра делатности: 7500 - 

Ветеринарска лабораторија; Пријава достављена 07.05.2013. године у 15:33 часова. Машина: Хематолошки анализатор 
ADVIA 120; Комисија је дана 11.06.2014. године извршила непосредан увид на терену, при чему је констатовано да се 
машина за коју је подносилац пријаве конкурисао налази у функцији, као и да у потпуности одговара делатности 
подносиоца пријаве. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 2.088.000,00 2.088.000,00 5 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

 
15. СУР Ресторан „БИСЕР“, ул. Бродарска бр. 1, Београд - Нови Београд; МБ 61486305, шифра делатности: 6510 - 

Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; Пријава достављена 15.05.2014. године у 15:44 часова; Опрема: 
Расхладни фрижидер са две коморе „Данфос“, расхладни фрижидер са једном комором „Данфос“ и конзолна хауба са 
ламеластим филтерима. 
 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 693.240,00 693.240,00 3 485.268,00 



УКУПНО    485.268,00 

 
16. SUPERDOT DOO, ул. Савски насип бр. 9а, Београд - Нови Београд; МБ 20175605, шифра делатности: 7311 - 

Делатност рекламних агенција; Пријава достављена 15.05.2014. године у 15:49 часова; Опрема: Нож за сечење MIMALI 

130fx формат 130cm. 

ТРОШКОВИ 
Тражена 
средства 

Оправдани 
трошкови 

Број запослених Додељени износ 

Набавна вредност 570.000,00 570.000,00 18 500.000,00 

УКУПНО    500.000,00 

„ 
 

II  Бришу се тачка II и  V Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године  
 
III Мења се тачка IV Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године тако да гласи:  
 
«Одлука о измени Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године ће се објавити на сајту града Београда  www.beograd.rs“ 
 

 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Закључком Привременог органа града Београда бр. 3-2193/14-С-20 од 31.03.2014. године, дата је сагласност Секретаријату за 
привреду за доделу финансијских средстава - подстицаја за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са 
територије града Београда. Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-01 бр. 404-5/2014 од 04.04.2014. године 
формирана је Kомисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава - подстицаја за унапређење и проширење 
пословања привредних субјеката са територије града Београда, која је на првој седници одржаној 04.04.2014. године донела 
Упутство за подношење пријава за доделу финансијских средстава – подстицаја за унапређење и проширење пословања 
привредних субјеката са територије града Београда, образац пријаве и текста позива. 
Позив за доделу средстава објављен је у средствима јавног информисања 08. априла 2014. године. Сва пратећа  
документација у вези позива била је доступна на интернет презентацији града Београда и иста се могла преузети и у 
просторијама Секретаријата за привреду. Рок за подношење пријава био је 15.05.2014. године до 16 часова, без обзира на 
начин достављања.  
Одлука о додели средстава је објављена на сајту града града Београда www.beograd.rs, 30.06.2014.године. Комисија је 
11.07.2014.године констатовала да у року за достављање приговора, није било достављених приговора, тако да је Комисија 

одлучила да предлог Одлуке о додели средстава постане и коначна Одлука о додели финансијских средстава - подстицаја за 
унапређење и проширење пословања  привредних субјеката са територије града Београда.  
На Одлуку за доделу финансијских средстава - подстицаја за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са 
територије града Београда бр. VIII-01 бр. 404-5/14 од 11.07.2014. године дата је сагласност градоначелника Закључком бр. 3-
1458/14-Г од  25. јула  2014. године. Државна помоћ за доделу средстава привредним субјектима са територије града Београда 
за унапређење и проширење пословања је одређена Програмом подстицаја приватним предузећима Секретаријата за 
привреду у 2014.години, који је усвојен од стране Привременог органа града Београда  бр. 3-1812/14-С-20 од 14.марта 
2014.године, као de minimis државна помоћ.  
Услед организационих промена у оквиру Секретаријата за привреду (на основу Одлуке о Градској управи града Београда 
«Сл.лист града Београда бр. 8/13-пречишћен текст, 9/13испр, 61/13, 15/14,34/14,37/14 и 44/14 и Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској управи града Београда – Секретаријат за привреду бр. 110-44/14-Н од 
09.07.2014.г.) и постављања новог секретара Секретаријата за привреду, Решењем секретара Секретаријата за привреду  VIII-
01 бр. 031-25/14 од 11.08.2014. године, образована је Радна група за контролни преглед тока процеса рада и релевантне 
документације Комисије за спровођење поступка доделе финансијских средстава-подстицаја за унапређење и проширење 
пословања привредних субјеката са територије града Београда. Радна група је након одржаних седница 20.08.2014.године и 

21.08.2014.године сачинила Записник и Извештај Радне групе. 
На основу Извештаја Радне групе заведеног под бројем VIII-01 бр. 404-5/2014 од 25.08.2014.године утврђено је да је:  

- пријава подносиоца пријаве SPIRIT SOUND MFM DOO, ул. Изворска бр. 95, Београд – Нови Београд, непотпуна  јер није  
достављена потврда да власници и одговорна лица нису осуђивана за Предрага Анђелковића и Наташу Радојичић (приложен 
поднет захтев за тражена документа). Достављене  су потврде за Љубинку Анђелковић и Пипер Јасну који су такође 
оснивачи уз напомену да:  У складу са Упутством за подношење пријава, потребно је доставити оригинал или у суду/општини 
оверену фотокопију потврде да власници и/или одговорна лица привредног субјекта нису осуђивана, издата након датума 
објављивања јавног позива, (у случају привредног друштва достављају се потврде за све осниваче, као и за законског 
заступника уколико није један од оснивача; за предузетнике потребно је да исту потврду достави лице које је регистровало 
обављање делатности као предузетник. Извод из казнене евиденције односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да власник (оснивач) и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-пријава подносиоца пријаве Друштво АЋИМ ДОО, ул. II Нова бр. 13в, Пиносава, Београд – Вождовац,  неисправна из 
разлога што су следећа документа достављена као неоверене фотокопије и то: Потврда АПР-а да није изречена мера забране 
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обављања делатности; Уверење Вишег суда у Београду да „Друштво Аћим“, као правно лице није осуђивано; Уверење Вишег 
суда у Београду да против Ђорђа Ћосића није покренут кривични поступак; Уверење Трећег Основног Суда у Београду да 
против Ђорђа Ћосића није покренут кривични поступак  нити  се води истрага. 
-пријава подносиоца пријаве  ILAGO DOO, ул. Шумадијски трг бр. 69, Београд – Чукарица, неисправна јер је  подносилац 
пријаве доставио неисправну документацију и то: потврду  надлежног органа да привредном субјекту у року од две године, 

пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности, достављена је као неоверена 
фотокопија и потврде да власници Ћеранић Дејан и Петровић Горан  нису осуђивани достављене су као неоверене 
фотокопије. 

Дана 07.10.2014.године   секретар Секретаријата за привреду је донео Решење о измени Решења VIII-01 бр. 031-25/14, са 
образложењем да обзиром да три привредна субјекта не испуњавају услове прописане Упутством за доделу средстава и да се у 
том случају ослобађају финансијска средства  која су им Одлуком за доделу финансијских средстава - подстицаја за 
унапређење и проширење пословања привредних субјеката са територије града Београда бр. VIII-01 бр. 404-5/14 од 
11.07.2014.  додељена, неопходно је да Радна група, сагледа могућност за доделу средстава за 2 пријаве из тачке II Одлуке: 
«Пекара Вир» и «МИ.КО. траде». Дана 09.10.2014.године је заказана седница Радне групе на којој је сачињен Записник и 
Извештај Радне групе.  
На основу Извештаја Радне групе заведеног под бројем VIII-01 бр. 404-5/2014 од 09.10.2014.године утврђено је:  
Прегледом документације предузећа „ПЕКАРА ВИР“, Радна група је увидом у документацију констатовала  да у документацији 
недостаје извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унуртрашњих послова да власник (оснивач) 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре. 

Прегледом документације предузећа „МИ.КО.ТРАДЕ ДОО“ Београд, Радна група је увидом у документацију констатовала да 
недостаје уверење надлежног суда да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага.  
 
На основу наведених извештаја Радне групе овом одлуком мења се тачка I Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 
11.07.2014.године тако да се SPIRIT SOUND MFM DOO, ILAGO DOO и АЋИМ ДОО бришу са листе Корисника средстава.   
 
У тачки II ове одлуке  бришу се тачка II и V Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године, односно,  бришу се 
„ПЕКАРА ВИР“ и „МИ.КО.ТРАДЕ ДОО“ Београд са листе Корисника средстава а у складу са извештајем Радне групе заведеног 
под бројем VIII-01 бр. 404-5/2014 од 09.10.2014.године као и могућност да против Oдлуке Kомисије за спровођење поступка 
доделе финансијских средстава - подстицаја  за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са територије 
града Београда, подносилац пријаве може уложити приговор у року од осам дана од дана објављивања Oдлуке на сајту града 
Београда и да се приговор подноси Секретаријату за привреду, са назнаком – за Комисију за спровођење поступка доделе 
финансијских средстава - подстицаја за унапређење и проширење пословања привредних субјеката са територије града 
Београда, а с обзиром да ову одлуку доноси Секретар Секретаријата за привреду града Београда. 
   

 У тачки III ове одлуке мења се тачка IV Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године тако да гласи:  
 
«Одлука о измени Одлуке VIII-01 бр. 404-5/2014 од 11.07.2014.године ће се објавити на сајту града Београда  www.beograd.rs“ 

 
На основу свега изложеног, Секретар Секретаријата за привреду је донео Одлуку о измени Одлуке  као у диспозитиву.  
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