ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Комисија за спровођење поступка
доделе подстицајних средстава
за самозапошљавање незапослених лица
теже запошљивих категорија
на територији града Београда
VIII-01 бр. 404-7/14
25.11.2014. године
На основу на основу Закључка Привременог органа града Београда број 3-2407/14-С-20 од
11.04.2014.године, Упутства о условима, критеријумима и начину доделе подстицајних
средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са
територије града Београда, прелиминарне Ранг листе Градког центра за социјално
предузетништво, мишљења Националне службе за запошљавање - Филијала за град Београд
Предлога Одлуке о додели подстицајних средстава за самозапошљавање, Комисија за
спровођење поступка доделе подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених
лица теже запошљивих категорија на територији града Београда, на седници одржаној дана
25.11.2014. године, донела је
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
1. Одобравају се подстицајна средства за самозапошљавање незапослених лица теже
запошљивих категорија на територији града Београда за оснивање и регистрацију
привредних друштава, односно предузетника, у којем ће корисници субвенција засновати
радни однос на неодређено време и обављати делатност за коју је привредни субјекат
регистрован, у појединачном износу од 200.000,00 динара следећим подносиоцима пријава:

датум
предаје

време
предај
е

РБ

Име и презиме

Адреса

Број
бодова

1

Весна Вученовић

Матрозова 1/2

90

9.5.2014.

15:23

2

Богићевић Радосав

Отона Жупанчића 22/38

85

12.5.2014.

15:03

3

Нада Лазаревић

Цветанова ћуприја 28

85

26.5.2014.

4

Јасна Миленковић
Атанасијевић

Тршћанска бр. 11

85

2.6.2014.

10:35

5

Драгана Вељковић

Макаријева бр. 5

85

17.6.2014.

11:19

6

Живановић Стево

Сава Ђурића бр. 4

85

10.7.2014.

12:38

12:43

Назив регистроване фирме
SIES NAPREDNA REŠENJA
doo,Београд,Земун
РАДОСЛАВ БОГИЋЕВИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК УМЕТНИЧКО
ГРНЧАРСКА РАДИОНИЦА
БЕОГРАД
НАДА ЛАЗАРЕВИЋ ПР
ФРИЗЕРСКИ САЛОН МАЦАНА ДН
БЕОГРАД
ЈАСНА МИЛЕНКОВИЋ
АТАНАСИЈЕВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА КЕКСА И
СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ЛА ПАСТЕ
БЕОГРАД
ДРАГАНА ВЕЉКОВИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ
ВЕЉКОВИЋ ПЛУС БЕОГРАД
DSB UNIVERZAL d.o.o. BeogradSavski Venac preduzeće za promet
i preradu sekundarnih sirovina

7

Караичић Данијела

Булевар младих бр.7 11250
Железник

8

Киров Марина

29.новембра бр.13

80

14.5.2014.

13:22

9

Цвијовић Ксенија

Гвоздићева 24

80

30.5.2014.

10:06

10

Белић Јелена

Булевар уметности бр. 3

80

25.6.2014.

9:15

11

Лепојка Станковић

Курсулина бр.20

80

25.6.2014.

12:05

12

Татјана Дукић

Ђује и Драгољуба 5/51

75

9.5.2014.

10:57

13

Милорад Ивковић

Јурија Гагарина бр. 174/15

75

9.5.2014.

13:57

80

9.5.2014.

13:40

14

Зоран Панчуров

Хомољска бр. 3

75

9.5.2014.

13:58

15

Кораћ Војин

Угриновачки пут 8 део број 18

75

13.5.2014.

11:10

16

Матовић Мире

Јурија Гагарина 167/114

75

19.5.2014.

8:03

17

Станимировић Ненад

Војни пут 241/1

75

21.5.2014.

11:29

18

Васић Жељко

Карађорђева бр.8

75

22.5.2014.

13:26

19

Бранислав Савић

Јужни булевар 3а

75

28.5.2014.

7:40

20

Гицић О. Бранислав

Љубе Чупе бр. 2

75

10.6.2014.

10:20

21

Ђукић Јасмина

Омладинских бриграда 71/71

75

11.6.2014.

11:35

22

Александар
Пишчевић

Господар Јевремова 40

75

12.6.2014.

12:05

23

Злата Момић

Есад Пашина 26

75

19.6.2014.

9:58

24

Трајковић Војислав

Авалска 5В

75

27.6.2014.

9:29

25

Жељко Рнић

Станка Тишме бр. 55

75

27.6.2014.

14:55

ДАНИЈЕЛА КАРАИЧИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ОДЕЋЕ Д.Д. ЕЛЛА
БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
МАРИНА КИРОВ ПРЕДУЗЕТНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА
ОБЈЕКАТА KCM FRESH БЕОГРАД
КСЕНИЈА ЦВИЈОВИЋ ПР
РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ
ИМИТАЦИЈЕ НАКИТА И ДРУГИХ
ПРЕДМЕТА ДРВЦЕ СРЕЋЕ
БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)
ЈЕЛЕНА БЕЛИЋ ПР РУЧНА
ИЗРАДА НАКИТА И ТРГОВИНА
ЛОЛИН МАЛИ СВЕТ БЕОГРАД
ЛЕПОЈКА СТАНКОВИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО И
КОНСАЛТИНГ ВРАЧАРАЦ КОНТО
БЕОГРАД
ТАТЈАНА ДУКИЋ ПР СТУДИО ЗА
МАСАЖУ ИНДИ КЛУБ БЕОГРАД
DIGITAL. IN. RS DOO Београд
ЗОРАН ПАНЧУРОВ ПРЕДУЗЕТНИК
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ИЗОМАКС ЕКО БЕОГРАД
ВОЈИН КОРАЋ ПРЕДУЗЕТНИК
ЗАНАТСКА РАДЊА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ ALKO
SHOES БЕОГРАД (ЗЕМУН)
МИРЕ МАТОВИЋ ПР ЗАНАТСКА
РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
УГРАДЊУ НАМЕШТАЈА И
ПОДНИХ ОБЛОГА SOLARIS
INTERIOR Београд
НЕНАД СТАНИМИРОВИЋ ПР
ФРИЗЕРСКИ САЛОН ДМ-ДН
БЕОГРАД
ЖЕЉКО ВАСИЋ ПР ШКОЛА
ФУДБАЛА BALLON OR Београд (
Барајево)
БРАНИСЛАВ САВИЋ ПР
ИНОВАЦИОНИ И ПОСЛОВНИ
КОНСАЛТИНГ АГЕНЦИЈА BRAIN
GAIN Београд
БРАНИСЛАВ ГИЦИЋ
ПРЕДУЗЕТНИК ИЗРАДА
ИМИТАЦИЈЕ НАКИТА И СИТНИХ
УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА LA LINEA 1
Београд (Вождовац)
ЈАСМИНА ЂУКИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ЂУКА
С.Н. БЕОГРАД
АЛЕКСАНДАР ПИШЧЕВИЋ ПР
АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ
БЕОСТАТУС, Београд
ЗЛАТА МОМИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
КРОЈАЧКА РАДЊА MOZL DESIGN
БЕОГРАД
ВОЈИСЛАВ ТРАЈКОВИЋ ПР
ПРОИЗВОДЊА ЖИЧАНИХ
ПРОИЗВОДА И ЛИМАРСКЕ
УСЛУГЕ В-ТИМ 84 БЕОГРАД
ЕНЕРГОТИМ-СЕРВИС ДОО
Београд-Земун

II Пријаве које су достављене са непотпуном документацијом нису разматране.
III Одлукa ће се објавити на сајту града Београда www.beograd.rs и на сајту Градског центра за социјално

предузетништво www.gradskicentar.rs.

IV Против Oдлуке Kомисије за спровођење поступка доделе подстицајна средства за самозапошљавање
незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда, подносилац пријаве може
уложити приговор у року од осам дана од дана објављивања Oдлуке на сајту града Београда. Приговор се подноси
Секретаријату за привреду, са назнаком – за Комисију за спровођење поступка доделе подстицајних средства за
самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда.

Образложење
Закључком Привременог органа града Београда број 3-2407/14-С-20 од 11.04.2014.године, дата је
сагласност Секретаријату за привреду да покрене и спроведе поступак за доделу подстицајних средстава
за самозапошљавање теже запошљивих категорија нeзапослених лица на територији града Београда, у
укупном износу од 5.000.000,00 динара и овлашћење секретару секретаријата да образује Комисију за
спровођење поступка доделе подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже
запошљивих категорија на територији града Београда (у даљем тексту Комисија), са задатком да донесе
Упутство о условима, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за самозапошљавање
незапослених лица теже запошљивих категорија са територије града Београда, спроведе поступак и донесе
Одлуку о додели подстицајних средстава за самозапошљавање. Комисија је образована Решењем секретара
Секретаријата за привреду VIII-01 бр. 404 - 7/2014 од 11.04.2014.године.
Додела подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са
територије града Београда врши се у циљу смањења стопе незапослености, подстицања запошљавања
незапослених лица, подржавања стварања већег броја нових МСПП, као и подстицања отварања нових
радних места. Поступак се спровео у сарадњи са Градским центром за социјално предузетништво и
Националном службом за запошљавање – филијала за град Београд, а на основу одредби Споразума о
сарадњи Споразума о сарадњи VIII-01 бр. 401.2-53/2014 од 17.04.2014.године. Комисија је на првој седници
одржаној дана 11.04.2014. године, усвојила Упутство у коме је утврдила услове, критеријуме и начин
доделе подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са
територије града Београда (у даљем тексту Упутство).
Позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица
теже запошљивих категорија са територије града Београда објављен је у средствима јавног информисања
17.04.2014. године, сва пратећа документација у вези позива била је доступна на и на сајту града Београда
и Градског центра за социјално предузетништво и иста се могла преузети у просторијама Секретаријата за
привреду и Градског центра за социјално предузетништво. Рок за достављање пријава је био
15.07.2014.године.
На другој седници Комисије одржаној 15.08.2014.г., Комисија је констатовала да је на конкурс достављено
укупно 148 пријава, од којих су 4 пријаве неблаговремене:
1. Кузмановић Милан, Беле Албари 1I, Земун –Београд, пријава достављена поштом,
16.07.2014.године у 9,32 минута.
2. Лука Булатовић, Смедеревски пут 132б, Болеч, Београд-Гроцка, пријава
достављена поштом, 16.07.2014.године у 9,32 минута.
3. Оливера Бербатовић, Слободана Јовановића бр.8/24, Београд, пријава достављена
поштом, 16.07.2014.године у 9,32 минута.
4. Марко Тасић, Крунска бр. 6, Београд, пријава достављена поштом,
16.07.2014.године у 9,32 минута.
Детаљним увидом у 144 благовремене пријаве разматране по редоследу приспећа, а имајући у
виду критеријуме утврђене у Упутству, Комисија је констатовала следеће:



да је до 15.07.2014.г. од достављених 144 пријава, пристигло 15 непотпуних
пријава које нису разматране јер је утврђено да нису доставили доказ о завршеној
инструктивној обуци за самозапошљавање издате од стране Градског центра за
социјално предузетништво Београда, како је то предвиђено тачком 4. Упутства и
то:
1. Рајко Богићевић, Милорада Петровића - Сељанчица бр. 31, Младеновац
2. Гордана Лазић, Милешевска бр. 68, Врачар
3. Наташа Бојичић, Висока I део бр.16, Вождовац
4. Небојша Ристић, Патријарха Јоаникија 6/5, Раковица
5. Живорад Љубојевић, Грабовац, Обреновац
6. Иса Камберовић, Војни пут 2 бр. 209, Земун
7. Бранко Марковић, Николаја Гогоља бр.96/12, Чукарица
8. Душан Савић, Устаничка бр. 10, Вождовац
9. Зоран Текелеровић, Арсеније Чарнојевић 128 И-2, Нови Београд
10. Јаворка Луковић, Чингријина 12/14, Звездара
11. Весна Стефановић, Вукасовићева 50/64, Раковица
12. Селим Чохадаревић, Волгина 15, Гроцка
13. Мирослав Николић, Љубише Миодраговића 30/17, Звездара
14. Манојловић Слађанка, Светозара Радојчића 92, Звездара
15. Марија Јовановић, Доситеја Обрадовића 2а, Чукарица









да је код 3 подносиоца пријава утврђено да су пријаве неисправне односно нису у складу
са тачком 3. Упутства за подношење пријава – Услови за подношење пријава и то:
1. Стошић Весна, Седме српске бригаде 19А, није категорија (нису поднети
одговарајући докази да је лице самохрани родитељ)
2. Дедић Зоран, Емила Зачопека 11, Земун, није категорија
(нису поднети
одговарајући докази да се ради о избеглом лицу)
3. Александра Медић, Јурија Гагарина 172, Нови Београд, није категорија (нису
поднети одговарајући докази да се ради о избеглом лицу)
да је код 2 подносиоца пријава утврђено да не испуњавају услов из тачке 3. Упутства
који се односи на услов да се право на подстицај за самозапошљавање не може остварити
уколико је на дан подношења пријаве лице уписано у регистар привредних субјеката који
се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва, односно као предузетник
(власник или сувласник предузетничке радње) и то:
1. Светлана Стојичић, Браће Јерковића 207/44, Вождовац
2. Снежана Марковић, Славка Шландера 12, Нови Београд
да је код 1 подносиоца пријава неисправан пословни план на основу
елиминаторних услова утврђених Позивом и Упутством и то:
1. Ангелов Светланка, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 37/15, Нови Београд (У
обрасцу пријаве, у делу ВАЖНО стоји: 2. Потребан износ укупних улагања који
је наведен на првој страни треба да буде једнак износу у табели 8.1 Износ
потребан за адпатацију пословног простора у табели 6. (тачка 6.5) треба да
буде једнак износу уписаном за адаптацију простора у табели 8.1) износ
укупних улагања није једнак предрачунској вредности инвестиције
да је код два подносиоца пријава утврђено да су добијали субвенцију за
самозапошљавање код Националне службе за запошљавање:
1)



Божовић Блажо, користио субвенцију за самозапошљавање по конкурсу Националне
службе за запошљавање 2005.године
2) Драго Ковачевић, који је користио субвенцију за самозапошљавање по конкурсу
Националне службе за запошљавање 2007.године
да је на основу Мишљења Националне службе за запошљавање Ненезић Светлана,
закључила Уговор о додели субвенције за самозапошљавање са Националном службом за
запошљавање, на основу Одлуке о додели субвенције за самозапошљавање Националне
службе за запошљавање од 11.09.2014.године.

У складу са чланом 5. Споразума о сарадњи VIII-01 бр. 401.2-53/2014 од 17.04.2014.године, Градски
центар за социјално предузетништво је обрадио 144 благовремене пријаве и сачинио Прелиминарну
ранг листу за 121 подносиоца пријава који формално испуњавају услове конкурса, а на основу
претходно прибављеног мишљења Националне службе за запошљавање (Мишљење Националне
службе за запошљавање у прилогу Записника). Такође, пре доношења Прелиминарне ранг листе
прибављени су званични подаци из Агенције за привредне регистре: да ли су лица са ранг листе
оснивачи неког од привредних субјеката закључно са 15.07.2014 године, да ли су иста лица били
чланови неког привредног друштва закључно са 15.07.2014 године, да ли наведена лица имају или
су имали забрану обављања делатности, да ли су наведена лица били чланови неког привредног
друштва или оснивачи неког привредног субјекта у протекле три године. На трећој седници Комисије
одржаној 19.09.2014.године, Комисија је поново размотрила пристигле пријаве и увидом у исте
одлучила да усвоји Прелиминарну ранг листу као Ранг листу у оквиру Предлога Одлуке Комисије о
одобреном подстицају, коју је поново доставила на мишљење Националној служби за запошљавање.
На четвртој седници Комисије одржаној 1.10.2014.године, Комисија је размотрила Мишљење
Националне службе за запошљавање и на основу достављеног Мишљења Националне службе за

запошљавање – филијала за град Београд бр. 0113-10161-1/2014 од 26.09.2014.године и допуне Мишљења
Националне службе бр. 0113-10161-1/2014
од 01.10.2014.г., донела коначну Ранг листа за 120

подносиоца пријава. Имајући у виду износ додељених средстава за подстицајна средства за
самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда,
Комисија је донела Предлог Одлуке о одобреном подстицају за првих 25 подносиоца пријава на Ранг
листи. Корисницима средстава који се налазе на Предлогу Одлуке Комисије о одобреном подстицају
је остављен рок од 30 дана од дана достављања Предлога Одлуке Комисије, да региструју делатност
за коју су поднели пријаву и доставе документацију предвиђену Упутством за подношење пријава за
закључивање уговора о додели подстицаја за самозапошљавање. У случају да неко од корисника
средстава не испуни услове за доделу подстицаја, право на подстицај могли су остварити
подносиоци пријава према редоследу на претходно утврђеној Ранг листи наведеној у Предлогу
Одлуке Комисије о одобреном подстицају. Све потребне радње око уручивања Предлога Одлуке за
првих 25 подносиоца пријава на Ранг листи и прибављања потребне документације за закључивање
Уговора је обавио Градски центар за социјално предузетништво Београда.
На шестој седници Комисије, одржаној 24.11.2014.године, Комисија је утврдила:

На објављен предлог Одлуке уложено је 5 приговора:
Милан Фурст, Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 6.10.2014.године,
достављеног путем мејла 7.10.2014.године, заведен у Секретаријату за привреду под
бројем VIII – 01 404 – 7/14, дана 07.07.2014.године, који се односи на појашњење и
достављање одређених докумената у вези са документом под називом „Предлог Одлуке
о одобреном подстицају“ бр. VIII – 01 404 – 7/14 од 01.10.2014.године. На приговор гдина Фурста је одговорено дописом од 13.10.2014.године, којим му је омогућен приступ
информацијама које је тражио у Захтеву од 7.10.2014.године, након чега г-дин Фурст
није предузео даље радње, нити улагао нови приговор.
Александра Деспотовић, подносилац пријаве по Конкурсу за доделу подстицајних
средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија на
територији града Београда је уложила Приговор од 9.10.2014.године, на Предлог Одлуке
о додели подстицаја, заведен у Секретаријату за привреду под бројем VIII-01 бр. 4047/2014 дана 9.10.2014.године. Александра Деспотовић је поднела пријаву на конкурс
15.07.2014.године и налази се на Ранг листи на 40.ом месту са додељених 75 бодова.
Обзиром да је подносилац пријаве тражила увид у бодовну листу, телефонским путем је
позвана у Секретаријат за привреду, у петак 17.10.2014.године у 9 часова, ради
омогућавања траженог увида. Дана 17.10.2014.године
Александри Деспотовић је
омогућен увид у пословни план као и бодовну листу који се налазе у пријави подносиоца
пријаве Александре Деспотовић. На захтев подносиоца пријаве Александре Деспотовић,
истој је уручена копија бодовне листе и копија пословног плана који се налазе уз
пријаву, о чему је сачињена Службена белешка.
Бисерка Савић, Нушићева бр.6, Београд, подносилац пријаве по Конкурсу за доделу
подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих

-

-

категорија на територији града Београда је поднела Захтев од 21.10.2014.године, у вези
Предлога Одлуке о додели подстицаја, заведен у Секретаријату за привреду под бројем
VIII-01 бр. 404-7/2014 дана 21.10.2014.године. Бисерка Савић је поднела пријаву на
конкурс 15.07.2014.године у 15,22 часова и налази се на Ранг листи на 100.ом месту са
додељених 60 бодова. Обзиром да је подносилац пријаве тражила увид у резултате
конкурса, телефонским путем је позвана у Секретаријат за привреду, у понедељак
27.10.2014.године у 11 часова, ради омогућавања траженог увида. Дана
27.10.2014.године Бисерки Савић је омогућен увид у пословни план као и бодовну листу
који се налазе у пријави подносиоца пријаве Бисерке Савић, у канцеларији 1706. На
захтев подносиоца пријаве Бисерке Савић, истој је уручена копија бодовне листе која се
налази уз пријаву, о чему је сачињена Службена белешка.
Ангелов Светланка, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 37/15, Нови Београд, подносилац
пријаве по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање
незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда је
уложила Приговор на Предлог Одлуке о додели подстицаја, заведен у Секретаријату за
привреду под бројем VIII-01 бр. 404-7/2014 од 20.10.2014.године. Ангелов Светланка је
поднела пријаву на конкурс 02.07.2014.године у 9,31 часова и у Предлогу Одлуке њена
пријава је одбијена на основу елиминаторних услова утврђених Позивом и Упутством и
то јер у Пословном Плану износ укупних улагања није једнак предрачунској вредности
инвестиције (У обрасцу пријаве, у делу ВАЖНО стоји: 2. Потребан износ укупних
улагања који је наведен на првој страни треба да буде једнак износу у табели 8.1
Износ потребан за адпатацију пословног простора у табели 6. (тачка 6.5) треба да буде
једнак износу уписаном за адаптацију простора у табели 8.1). Обзиром да је подносилац
пријаве тражила увид у поднету пријаву, телефонским путем је позвана у Секретаријат
за привреду, ради омогућавања траженог увида. Дана 03.11.2014.године Ангелов
Светланки је омогућен увид у пријаву и Пословни план који се налази у пријави
подносиоца пријаве Ангелов Светланке, у канцеларији 1706, о чему је сачињена
Службена белешка.
Божовић Блажо, приговор поднет 14.10.2014.године, заведеног у Секретаријату за
привреду под бројем VIII – 01 404 – 7/14, дана 14.10.2014.године, који се односи на
Предлог Одлуке о додели подстицаја за самозапошљавање незапослених лица теже
запошљивих категорија на територији града Београда, која је објављена на сајту града
Београда 03.10.2014.године, у коме наводи да је по Закону и Упутству за подношење
пријаве потпуно неосновано избачен са Прелиминарне Ранг листе. Са г-дин Блажевићем
је одржан састанак код секретара Секретаријата, при чему је г-дин Блажевић захтевао
целокупну документацију која се односи на ревидирање Одлуке и иста му је
доставаљена. Дана 27.10.2014.године г-дин Блажевић је поднео нови Приговор, обзиром
да је извршио увид у документацију која се односи на ревидирање Одлуке на којој се
налази на првом месту са освојених 90 бодова. Г-дин Блажевић је тражио Мишљење
Националне службе за запошљавање, тако да је наведеној институцији достављен
допис бр. VIII -01 бр. 404/7 од 30.10.2014.године, да достави Мишљење. Национална
служба је доставила одговор заведен у Секретаријату за привреду под бројем VIII -01
бр. 404/7 од 18.11.2014.године, након чега је достављен и одговор г-дину Блажевићу од
20.11.2014.године.

На истој седници Комисија је констатовала да је 5 подносилаца пријава одустало од додељеног подстицаја
Града:
1. Биљана Тасић, 6. На Ранг листи – Изјава о одустајању од 08.10.2014.године
2. Делић Уна, 14-та на Ранг листи – Изјава о одустајању од 08.10.2014.године
3. Снежана Цолић (11. место на Ранг листи - Изјава о одустајању од
13.10.2014.године
4. Јасмина Марковић (27. место на Ранг листи – преузела Одлуку накнадно
13.10.2014.годне, због одустајања кандидата са Ранг листе) - Изјава о
одустајању од 29.10.2014.године
5. Драган Маринковић (место на Ранг листи – преузео Одлуку накнадно
14.10.2014.годне, због одустајања кандидата са Ранг листе) – Изјава о
одустајању од 13.11.2014.године

Кандидати су преузели Одлуку 06.10.2014.године, осим Стеве Живановић који је преузео Одлуку 13.10.2014.године
због болести, а због померања Ранг листе Злата Момић 13.10.2014.године, Трајковић Војислав 31.10.2014.године и
Жељко Рнић 14.11.2014.године.
Г-дин Стева Живановић (на шестом месту на Ранг листи) је преузео Одлуку о додели подстицаја 13.10.2014.године,
при чему је Захтев за регистрацију код АПР-а поднео 06.11.2014.године (БД 93636/2014), а регистрацију је завршио
14.11.2014.године АПР - (БД 95680/2014 од 14.11.2014.године), јер је у периоду када је требао да предузме радње за
регистрацију фирме био на болничком лечењу, о чему је као доказ поднео медицинску документацију.
Државна помоћ за доделу подстицаја за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија са
територије града Београда одређена је 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.
На основу свега изложеног, Комисија је донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијела Петровић

