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 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                                                                                                
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
Комисија  за доделу бесповратних  
финансијских средстава, субвенција  
привредним субјектима са територије  
града Београда за увођење и сертификацију, 
односно ресертификацију међународних стандарда 
VIII-01 бр. 404-6/13 
10.9.2013. године 
 
 
 
 
На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1713/13 - Г – 01 од 28.03. 2013. године и 
Упутства за подношење пријава за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција 
привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију, односно, 
ресертификацију међународних стандарда, Комисија за доделу бесповратних финансијских средстава, 
субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију, односно 
ресертификацију међународних стандарда, је  дана 10.9.2013. године, донела  
 
 

 
 

О Д Л У К У 
 
I  Додељују се финансијска средства, субвенције привредним субјектима са територије града Београда 
за увођење и сертификацију, односно, ресертификацију међународних стандарда, следећим 
подносиоцима пријава: 
 
1.SUPERLAB d.o.o., Милутина Миланковића 25, Београд, Нови Београд, МБ 17051717, шифра 
делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 13.5.2013. године у 
13:53 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ОHSAS система.  

 
 

Уговори  
 

Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Укупно 
додељени 

износ 
 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

100.000,00  
 

 
 

 

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

150.000,00  
 

 
 

 

УКУПНО: 250.000,00 250.000,00  200.000,00 162.154,00 
 

22 
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2.ICEBERG SALAT CENTAR d.o.o, Виноградарска 40, Београд, Сурчин, MБ 20095245, шифра 
делатности 0113 - Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака, пријава достављена 
18.04.2013. године у 13:43 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију HACCP система. 

  
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Укупно 
додељени 

износ 
 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

223.965,20 223.965,20     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

216.881,72 216.881,72     

УКУПНО: 440.846,92 440.846,92  250.000,00 202.692,50 
 

20 

 
3.DACOM  INŽENJERING d.o.o., Јастребовљева 13А,  Београд, Чукарица, МБ 20169788, шифра 
делатности 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда, пријава достављена 13.5.2013. године у 
14:25 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Укупно 
додељени 

износ 
 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

210.000,00 210.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

63.000,00 63.000,00     

УКУПНО: 273.000,00 273.000,00  218.400,00 177.072,17 
 

20 

 
4."INVEST INŽENJERING GRADNJA" d.o.o, Вјекослава Ковача 20, Београд, Звездара, МБ   20431547, 
шифра делатности 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање,, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:10 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 
система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

591.360,00 591.360,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

225.792,00 225.792,00     

УКУПНО: 817.152,00 817.152,00  250.000,00 202.692,50 
 

19 
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5.VODIČ d.o.o, Душана Вукасовића 29, Београд, Нови Београд, МБ 07096038, шифра делатности 4646 - 
Трговина на велико фармацеутским производима, пријава достављена 24.04.2013. године у 15:23 
часова. Неуредно спакована пријава. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 
система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 

буџета Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

208.515,00 208.515,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

117.680,00  117.680,00      

УКУПНО: 349.731,00 349.731,00  244.811,70 198.485,98 
 

18 

 
6."DABICOM CO" d.o.o, Варовничка 1, Београд, Звездара, МБ 20002115, шифра делатности 4322 – 
постављање водоводних, канализационих, грејних климатизационих система, пријава достављена 
13.05.2013. године у 13:37 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 
система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

220.000,00 220.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

60.000,00  60.000,00      

УКУПНО: 292.000,00 292.000,00  233.600,00 189.395,87 
 

17 

 7.NO-KAČI  d.o.o., 6 Личке дивизије 80в, Београд, Раковица, МБ 06881866, шифра делатности 1813 – 
услуге припреме за штампу, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:37 часова. Средства се 
додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
Уговори 

Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

284.578,06 284.578,06     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

60.000,00 60.000,00     

УКУПНО: 356.578,06 356.578,06  249.604,64 202.371,95 
 

17 
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8.EUROLOGSYSTEM d.o.o., Немањина 4/V, 11000 Београд, општина Савски венац, МБ 20069236, 
шифра делатности 5229 – остале пратеће делатности у саобраћају, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 13:49 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 
 

 
Уговори 

Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

332.858,40 332.858,40     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

160.842,85 160.842,85     

УКУПНО: 493.701,25 493.701,25  250.000,00 202.692,50 
 

16 

 
9."ПУТИНВЕСТ" д.о.о, Лазара Саватића 8, 11080 Земун, МБ 17518631, шифра делатности 7112 - 
Инжењерске делатности и техничко саветовање, пријава достављена 26.04.2013. године у 15:25 часова. 
Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

200.000,00  200.000,00      

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

142.240,00  142.240,00      

УКУПНО: 370.688,00 370.688,00  250.000,00 202.692,50 
 

15 

 
10.ХИДРОГЕОЦЕНТАР  д.о.о., Саве Ковачевића 63, Гроцка - Лештане, Београд, МБ 20114720, шифра 
делатности 4313 – испитивање терена бушењем и сондирањем, пријава достављена 13.05.2013. године 
у 12:36 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

190.400,00       

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

108.155,00       

УКУПНО: 358.266,00 358.266,00  247.203,00 200.424,78 
 

15 
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11.GPZ "TEHNO - BEOGRAD", Булевар Уметности 35/А, Нови Београд, МБ 07023596, шифра 
делатности 4339 - Остали завршни радови, пријава достављена 09.05.2013. године у 14:18 часова. 
Средства се додељују за увођење и сертификацију ОHSAS система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

360.000,00 360.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

67.500,00  67.500,00      

УКУПНО: 441.000,00 441.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

13 

 
12.MSF PHARM d.o.o, Орловића Павла 4, Београд, шифра делатности 7022 - Консултантске активности 
у вези са пословањем и осталим управљањем, пријава достављена 13.05.2013. године у 09:29 часова. 
Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

300.000,00 300.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

96.000,00 96.000,00     

УКУПНО: 396.000,00 396.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

13 

 
13. MEDIPRO INTERNATIONAL d.o.o., Незнаног јунака 37, Београд, Савски венац, МБ 07728212, 
шифра делатности 4646 – трговина на велико фармацеуским производима, пријава достављена 
13.5.2013. године у 14:22 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 
система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

211.680,00 211.680,00 
 

 
 

 

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

186.480,00 186.480,00 
 

 
 

 

УКУПНО: 398.160,00 398.160,00  250.000,00 202.692,50 
 

13 
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14.ŠUTEX d.o.o, Ратка Митровића 62б, Београд, Чукарица МБ 17459988, шифра делатности 3811 – 
скупљање отпада који није опасан, пријава достављена 13.5.2013. године у 15:32 часова. Средства се 
додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 
 

 
Уговори 

Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

320.790,00 320.790,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

161.280,00  161.280,00      

УКУПНО: 482.070,00 482.070,00  250.000,00 202.692,50 
 

13 

 
15.  Г.Т.М  ДОО, Војводе Степе 34, Београд, Вождовац, МБ 06215735, шифра делатности 4211 - 
изградња путева и аутопутева, пријава достављена 09.05.2013. године у 13:21 часова. Средства се 
додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

264.000,00 264.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

60.000,00  60.000,00      

УКУПНО: 336.000,00 336.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

12 

 
16.  V.I.P. SECURITY d.o.o, Партизанске авијације 4/2, 11070 Нови Београд, тел: 011/2280970, 
011/2280971, МБ 20012480, пријава достављена 08.05.2013. године у 11:41 часова. Средства се 
додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

170.000,00 170.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

220.000,00 220.000,00     

УКУПНО: 390.000,00 390.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

12 
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17. PATENTING-PROIZVODNJA d.o.o., Ген. Михајла Недељковића 105, Нови Београд, Београд, МБ 
17155776, шифра делатности 2059 - Производња осталих хемијских производа, пријава достављена 
13.05.2013. године у 09:53 часова. Средства се додељују за ресертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

- -     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

180.000,00 180.000,00     

УКУПНО: 180.000,00 180.000,00  144.000,00 116.750,88 
 

11 

 
18. VALCER d.o.o,  Трешњиног цвета 1, 11000 Београд, општина Нови Београд, тел: 011/312-
12-97, МБ 20646497, шифра делатности 5610 –делатности ресторана и покретних угоститељских 
објеката, пријава достављена 13.05.2013 године у 13:40 часова. Средства се додељују за увођење и 
сертификацију HACCP система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

140.000,00  140.000,00      

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

160.000,00 160.000,00     

УКУПНО: 300.000,00 300.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

11 

 
19.ПОСЛОВНИ СИСТЕМ ФТО, Гоце Делчева 46, 11070 Нови Београд, тел: 064/2089-511, МБ 
20187239, шифра делатности 8010 – делатност приватног обезбеђења, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 15:05 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 
 
 

 
Уговори 

Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

185.000,00  185.000,00      

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

90.000,00  90.000,00      

УКУПНО: 330.000,00 330.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

11 
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20.ALMAKS SECURITU SYSTEM d.o.o, Васе Чарапића 3, Београд, Стари град. МБ 06698182, шифра 
делатности 8020 - услуге система обезбеђења, пријава достављена 13.05.2013. године у 08:54 часова. 
Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан износ 
оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

273.460,00 273.460,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

188.160,00 188.160,00     

УКУПНО: 461.620,00 461.620,00  250.000,00 202.692,50 
 

10 

 
21.CLEANLINE  d.o.o.  Војводе Влаховића 21г, Београд, Вождовац, МБ 17570692, шифра  делатности 
1722 - производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 09:42 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 
9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

221.760,00 221.760,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

159.840,00 159.840,00     

УКУПНО: 381.600,00 381.600,00  250.000,00 202.692,50 
 

10 

 
22.ПД "КОСОВОПРОЈЕКТ ПЛУС" д.о.о. Нушићева 7а, Београд, Стари град, МБ 20309555, шифра 
делатности 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 10:57 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

672.000,00 672.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

161.280,00 161.280,00     

УКУПНО: 833.280,00 833.280,00  250.000,00 202.692,50 
 

10 
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23.MAGMA PETROLEUM GROUP DOO Булевар Михајла Пупина 10д, ПП14, 11070 Нови Београд, тел: 
011/3116702, МБ 20201975, пријава достављена 25.04.2013. године у 14:53 часова. Средства се 
додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ за 
тршкове услуге  

и сертификације 
Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

240.000,00  240.000,00      

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

318.080,00 318.080,00     

УКУПНО: 410.688,00 410.688,00  250.000,00 202.692,50 
 

10 

 
24. SARTORIUS MECHATRONICS SRBIJA d.o.o.,  Милутина Миланковића 25Б лок 44, Нови Београд, 
Београд, МБ 20432306, шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико пријава 
достављена 13.5.2013. године у 13:54 часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 
9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

150.000,00 150.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

150.000,00 150.000,00     

УКУПНО: 300.000,00 300.000,00  240.000,00 194.584,80 
 

9 

 
25.BAT PROING d.o.o, Војводе Влаховића 3, Београд, Вождовац, MБ 20599197, шифра делатности 7112 
- Инжењерске делатности и техничко саветовање пријава достављена 07.05.2013. године у 14:48 
часова. Средства се додељују за увођење и сертификацију ISO 9001:2008 система. 

 
 

Уговори 
Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

260.000,00 260.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

130.000,00 130.000,00     

УКУПНО: 390.000,00 390.000,00  250.000,00 202.692,50 
 

8 
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26.Предузеће за производњу и услуге PROING – PLUS  d.o.o, Булевар Арсенија Чарнојевића 85а, 
Нови Београд, Београд, МБ 20402512, шифра делатности 5229 - остале пратеће делатности у 
саобраћају, пријава достављена 10.05.2013. године у 15:31 часова. Средства се додељују за увођење и 
сертификацију ISO 9001:2008 система. 
 

 
Уговори 

Укупан износ 
за тршкове 

услуге  и 
сертификације 

Укупан 
износ 

оправданих 
трошкова 

До 
80% 

Укупно 
тражени 
износ из 
буџета 
Града 

Додељени 
износ 

 

 
Број 

бодова 

Уговор са 
консултантском 
кућом 

122.000,00 122.000,00     

Уговор са 
сертификационом 
кућом 

144.900,00 144.900,00     

УКУПНО: 266.900,00 266.900,00  213.520,00 
 

173.115,61 
 

8 

 
 
II  Пријаве које су достављене после утврђеног рока као и пријаве са непотпуном документацијом нису 
разматране  
 
III Одлукa ће се објавити  на сајту града Београда  www.beograd.rs. 
 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Закључком   Градоначелника града Београда број: 3-1713/13 – Г - 01 од 28.03.2013. године, дата је 
сагласност Секретаријату за привреду за спровођење поступка доделе финансијских средстава-
субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију, односно, 
ресертификацију међународних стандарда. Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-01 
бр. 404-6/13 од  04.04.2013. године формирана је Комисија за доделу бесповратних финансијских 
средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и 
сертификацију, односно ресертификацију међународних стандарда. Комисија је на првој седници 
одржаној 08.04.2013. године, усвојила Упутство за подношење пријава за доделу бесповратних 
финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за увођење и 
сертификацију, односно, ресертификацију међународних стандарда и текст јавног позива. 
Позив за доделу средстава објављен је у средствима јавног информисања 11. априла  2013. године. Сва 
пратећа  документација у вези позива била је доступна  на интернет презентацији града Београда, а 
иста се могла преузети и у просторијама Секретаријата за привреду. Рок за подношење пријава био је 
13.мај 2013. године до 16 часова.  
Након истека рока за достављање пријава, на другој седници одржаној дана 20.05., 21.05., 22.05., 
23.05., и 24.05.2013. године, Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава је 
констатовала да је достављено укупно 154 пријаве, од којих је до утврђеног рока за достављање 
пријава пристигло укупно 153 пријаве, а за 1 пријаву  Комисија је констатовала да је пристигла након 
утврђеног рока: 

 
1. Салаш Стремен, Савска бб, 11276 Јаково - Београд, пријава поднета 14.05.2013. године у 

11:18 часова 
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Комисија је констатовала да је напред наведена пријава неблаговремена те као таква није узета у 
обзир приликом разматрања пријава. 
 
Комисија је на истој седници  покренула поступак отварања 153  благовремене пријаве и на наредним 
седницама одржаним од 03.06. до 07.06.2013. и од 13.06. до 14.06.2013. године констатовала да је 49 
пријава непотпуна, а 75 пријава не испуњавају услове и критеријуме прописане Упутством. 
 
Пријаве које су одбачене јер су непотпуне, односно подносиоци пријава нису доставили тражену 
документaцију: 
 

1. GEMONT DOO  Милана Ракића 66, Београд, МБ 07801564, пријава достављена 29.04.2013. 
године у 09:29 часова. Подносилац пријаве није доставио копију сертификата. Достављена 
документација везана за инострану сертификациону кућу није преведена на српски језик.  

2. ЕКО - ЛАБ ДОО, Индустријско насеље бб, Падинска Скела, МБ 07783582, пријава 
достављена 08.05.2013. године у 10:01 часова. Пријава није у складу са тачком 3. Упутства, 
односно подносилац пријаве аплицира за стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006, који није 
наведен у Упутству. Комисија није разматрала комплетност пријаве из наведеног разлога.  

3. Општа земљорадничка задруга КАЧЕРСКИ МЕД Шушњарска 68, Лазаревац, МБ 
20795816, пријава достављена 08.05.2013. године у 12:51 часова. Подносилац пријаве није 
доставио потврду Народне Банке Србије о блокади дужника у принудној наплати. У обрасцу 
пријаве у тачки 2. није попуњена рубрика добит и купци.  

4. D-BOX DOO Томе Маретића 10, 11030 Београд, МБ 17482297, пријава достављена 
10.05.2013. године у 08:39 часова. Подносилац пријаве је аплицирао само за 
сертификацију, а не и за увођење што није у складу са условима конкурса. Није доставио 
Уговор са консултантском кућом, нити референтну листу консултантске куће.  

5. SYSTEM ONE DOO Oмладинских бригада 102, Нови Београд, МБ 20231165, пријава 
достављена 10.05.2013. године у 11:15 часова. Подносилац пријаве је поднео пријаву само 
у једном примерку. Није достављен доказ о акредитацији сертификационе куће.   

6. BEL COMPUTERS D.O.O. Жарковачка 2д, Београд, МБ 17086502, пријава достављена 
10.05.2013. године у 16:05 часова. Подносилац пријаве није доставио Потврду о 
разврставању привредног субјекта. У спецификацији трошкова у делу – Извори 
финансирања, није написан укупан износ.  

7. EUROTRANSLATE D.O.O. Цара Душана 212, Београд, Земун, МБ 20181044, пријава 
достављена 10.05.2013. године у 16:30 часова.  Подносилац пријаве није доставио Потврду 
о разврставању привредног субјекта, већ је доставио обавештење из кога се не види да је 
разврстан према подацима из АПР-а.  

8. PIN CODE SZR, Невенка Кубурић, Зрењанински пут 43 Н, Београд, МБ 55340544, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 10:10 часова. Подносилац пријаве није доставио Уговор са 
консултантском кућом, нити референтну листу консултантске куће. Тражена су средства 
само за сертификацију, а не и за увођење, што није у складу са условима утврђеним 
Упутством.  

9. "REXINA" d.o.o. Земунска 305 д, Угриновци, Београд, МБ 20697903, пријава достављена 
13.05.2013. године у 10:21 часова. Подносилац пријаве није доставио Уговор са 
сертификационом кућом. У пријави је навео да тражи само увођење HACCP система, без 
сертификације, што није у складу што није у складу са условима утврђеним Упутством.  

10. PROF AIR DSGN D.O.O. 27. марта 6А, Београд, МБ 20657278, пријава достављена 
13.05.2013. године у 10:22 часова. Подносилац пријаве није доставио Потврду Народне 
Банке Србије о блокади дужника у принудној наплати, већ изјаву да није био у блокади. 
2012. године добио је средства за увођење стандарда 250.000 динара.  

11. З.У. Апотека "Оаза здравља", Канарево брдо 42, Београд, пријава достављена 
13.05.2013. године у 10:32 часова. Подносилац пријаве није доставио извод из АПР-а, већ 
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регистарски лист број 1 из Привредног суда у Београду, што није у складу са условима 
конкурса.  

12. BONES GROUP D.O.O. Кумодрашка 260, Београд, МБ 06717608, пријава достављена 
13.05.2013. године у 10:44 часова. Подносилац пријаве је аплицирао за стандард ISO EN 
22000, што није у складу са условима конкурса. Комисија није даље разматрала пријаву из 
наведеног разлога. Подносилац пријаве је 2010. године добио средства у износу од 280.000 
динара за увођење стандарда.  

13. ZTR "MIROX" Мирослав Кожокар Пр, Живојина Лазића 1, Калуђерица, Београд, МБ 
60484953, пријава достављена 13.05.2013. године у 11:36 часова. Подносилац пријаве је 
поднео крајње неуредну пријаву, тако да комисија није могла да изврши увид у 
документацију. Извод о регистрацији привредног субјекта је достављен у једном примерку, 
Уверење пореске управе – у једном примерку, финансијски извештај -  у једном примерку.  

14. Tekig-veleteks d.o.o. Јасеничка 15, Београд, МБ 07778848, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 11:40 часова. Подносилац пријаве није доставио финансијски извештај  за 2011. г.  

15. MD&PROFYd.o.o. Чарлија Чаплина 37, Београд, МБ 07545487, пријава достављена 
13.05.2013. године у 11:54 часова. Подносилац пријаве је доставио Уговор о пружању 
услуга који није потписан и оверен. Такође, ни Уговор о сертификацији није потписан и 
оверен од стране привредног субјекта, односно од подносиоца пријаве.  

16. OMNI LOGIKA, Чарлија Чаплина 37, Београд, МБ 20098767 пријава достављена 13.05.2013. 
године у 11:55 часова, шифра делатности 6201, Рачунарско програмирање, Подносилац 
пријаве је доставио  Уговор са консултантом који није потписан од стране корисника услуге 
и доставио је Уговор са сертификационом кућом који није потписан од стране корисника 
услуге. 

17. SHOP CENTAR d.o.o. Патријарха Димитрија 12г, Београд, МБ 20582243, шифра 
делатности 4520 – одржавање и поправка моторних возила пријава достављена 13.05.2013. 
године у 12:23 часова. Подносилац пријаве није доставио потврду привредног субјекта о 
разврставању привредног субјекта.  

18. TECHNOLUB d.o.o., Патријарха Димитрија 12г, Београд, МБ 20152320, шифра 
делатности 4671 – трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 
производима. пријава достављена 13.05.2013. године у 12:23 часова.  Подносилац пријаве 
није доставио потврду привредног субјекта о разврставању привредног субјекта, и у 
спецификацији трошкова – извори финансирања погрешно је обрачунат проценат 
оправданих трошкова.  

19. SHOPGROUP d.o.o. Патријарха Димитрија 12г, Београд, МБ 20361832, шифра 
делатности 4531 – трговина на велико у деловима и опремом за моторна возила. пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:23 часова. Подносилац пријаве није доставио потврду 
привредног субјекта о разврставању привредног субјекта.  

20. SR Kozmetološka laboratorija KOTO DERMA, Браће Недића 12, Београд, шифра 
делатности 24520 – производња парфема и тоалетних препаратапријава достављена 
13.05.2013. године у 12:31 часова. Спецификација трошкова у делу финансијскли план је 
неправилно попуњена односно подносилац пријаве тражи 100% оправданих трошкова, 
подносилац пријаве није доставио потврду Народне банке Србије о блокади дужника у 
принудној наплати, није доставио фотокопију сертификата, и извод из АПР-а је од 
03.08.2010. г. што није у складу са условима Конкурса.  

21. Аца Ибелик д.о.о. Милана Ракића 48, Београд,  Звездара, МБ 20250151, шифра 
делатности 2361 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:36 часова. Подносилац пријаве није доставио потврду 
привредног субјекта о разврставању привредног субјекта.  

22. R&B MEDICAL COMPANY d.o.o. Љубе Вучковића 22/20, Београд, Вождовац, MB 
20757604, шифра делатности 4646 – трговина на велико фармацеутским производима, 
пријава достављена 13.05.2013. г. у 12:46 часова. Подносилац пријаве је доставио Уговор 
са сертификационом кућом ТМS, при чему доказ о акредитацији који гласи на TUV SUD није 
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преведен на српски језик и не може да се повеже са сертификационом кућом са којом је 
закључен уговор.  

23. "ЕРГОН"д.о.о. Црнотравска 11, 11000 Београд, Вождовац, МБ 06882790, шифра 
делатности 2814 – производња осталих славина и вентила, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 12:47 часова. Подносилац пријаве је доставио уместо Уговора са сертификационом 
кућом понуду са прихватом понуде у којој је цена услуге изражена у еврима али није 
доставио курсну листу на дан прихвата понуде у складу са условима наведеним у Упутству. 

24. ШЕВО ТИМ д.о.о. Радована Тодоровића 20, 11260 Умка, Београд, Чукарица, МБ 
20197781, шифра делатности 2511 – производња металних конструкција и делова 
конструкција, пријава достављена 13.05.2013. године у 12:51 часова. Подносилац пријаве 
није доставио Уговор о оцењивању о сертификацији, већ понуду са прихватом понуде, није 
доставио доказ о акредитацији и референтне листе нису преведене на српски језик.  

25. СЗТПР ТУЦИ, Момчила Радивојевића 34-36, Н. Галеника, Београд, Земун, МБ 
53169104, шифра делатности 1071 – производња хлеба свежег пецива и колача, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:59 часова. Подносилац пријаве није доставио потврду 
Народне банке Србије о блокади дужника у принудној наплати.  

26. "MITECO-KNEŽEVAC" d.o.o. Ослобођења 39, Београд, Раковица, МБ 07056877, шифра 
делатности 3832 – поновна употреба разврстаних материјала, пријава достављена 
13.05.2013. године у 13:05 часова. Подносилац пријаве није доставио финасијски извештај 
за 2011.-г. већ извештај о бинитету за Јавне набавке који је скинуо са интернета.  

27. "ЗОП ИНЖЕЊЕРИНГ"д.о.о. Карађорђева 61, Београд, МБ 17413864, шифра 
делатности 4120 - изградња стамбених и нестамбених зграда, пријава достављена 
13.05.2013. године у 13:09 часова. Подносилац пријаве је тражио средства за два стандарда 
ISO 14001:2004 БС и OHSAS 18:2007 што није предвиђено условима конкурса.  

28. MING d.o.o. Двадесетдругог октобра 7, Београд, Земун, МБ 07412916, шифра 
делатности 3317 – поправка и одржавање друге транспортне опреме пријава достављена 
13.05.2013. године у 13:16 часова. Подносилац пријаве није доставио курсну листу.  

29. RAVI CO d.o.o. Браничевска 6, Београд, МБ 20411996, шифра делатности 1071 – 
производња хлеба, свежег пецива и колача, пријава достављена 13.05.2013. године у 13:16 
часова. Подносилац пријаве није доставио референтну листу за консултанску кућу, потврда 
Народне банке Србије о блокади дужника у принудној наплати није оверена печатом 
привредног субјекта, у обрасцу пријаве није попуњена рубрика купци, у тачки 3 пријаве 
нису наведени  подаци о циљевима, врсти, димамици спровођења стандарда за који је 
поднета наведена пријава и у тачи Б извори финансирања није навео укупан износ.  

30. "Movie kitchen-catering" d.o.o. 1. маја 11, Београд, Врчин, МБ 20275936, шифра 
делатности 5621 – кетеринг, пријава достављена 13.05.2013. године у 13:23 часова. 
Подносилац пријаве конкурисао је само за увођење HASSAР а не и за сертификациони 
програм што преставља и услове Конкурса. Подносилац пријаве  није доставио уговор са 
сертификационом кућом, референтну листу сертификационе куће и доказ о акредитацији је 
доставио неисправно попуњену спецификацију трошкова; није доставио уговор са 
сертификационом кућом, референтну листу сертификационе куће и доказ о акредитацији.  

31. COLORSYS d.o.o. Београдског батаљона 5, Београд, Чукарица, МБ 20027932, шифра 
делатности 1813 – услуге припреме за штампу, пријава достављена 13.05.2013. године у 
13:35 часова. Подносилац пријаве није доставио потврду Народне банке Србије о блокади 
дужника у принудној наплати.  

32. ГЕО 3С, Предузеће за услуге д.о.о. Руварчева 14, Београд, Палилула,  МБ 20163879, 
шифра делатности 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 13:45 часова. Подносилац пријаве поднео је пријаву само 
за консултацију међународног стандарда што није у складу са Упутство, нема Уговор са 
сертификационом кућом, нема референтну листу сертификационе куће и нема доказ о 
акредитацији у пријави у делу извори финансирања не наводи која финансијска средства 
тражи.  
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33. "ONICOM" d.o.o. Седиште Сазонова 2, Тимочка 18, Београд, МБ 07527233, шифра 
делатности 4321 – постављање електричних инсталација, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:21 часова. Подносилац пријаве поднео је пријаву само за увођење стандарда 
ISO 14001, односно није доставио Уговор о сертификацији стандарда, референтну листу 
сертификационе куће и доказ о акредитацији за сертификациону кућу.  

34. GISCO d.o.o. Париске Комуне 7/37, Нови Београд, МБ 20703750, шифра делатности 
5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, пријава достављена 
13.5.2013. године у 14:32 часова. Подносилац пријаве је достави уверење Пореске пријаве  
које није у складу са условима Конкурса односно достављено уверење је од 08.01. 2013.г.  

35. COOLAIR d.o.o. Војводе Влаховића 23б,  Београд, Вождовац, МБ 06886876, шифра 
делатности 4322 – постављање водоводних канализационих, грејних и климатизационих 
система, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:37 часова. Подносилац пријаве је 
доставио уверење Пореске пријаве  које није у складу са условима Конкурса, односно 
достављено уверење је од 09.01.2013. г.  

36. W-LINE, Аутопут за Загреб 41и, Нови Београд, МБ 20279648, шифра делатности 6110 – 
кабловске и телекомуникације, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:39 часова. 
Подносилац пријаве није доставио доказ о акредитацији сертификационе куће, такође није 
попунио укупан износ у спецификацији трошкова у делу финансијски план и на Изјави о 
додели државне помоћи није попунио датум и место.  

37. VAGA MONT d.o.o. Паштровићева 16, Београд, Чукарица МБ 06663524, шифра 
делатности 2829 – производња осталих машина и апарата опште намене ,пријава 
достављена 13.5.2013. године у 14:49 часова. Подносилац пријаве конкурисао је само за 
сертификацију а не и за увођење сиситема менаџмента што није у складу са Конкурсом и 
поднео је само уговор са сертификационом кућом, односно није доставио уговор са 
консултанском кућом и референтну листу консултанта. Подносиоцу пријаве одобрена су  
финансијска средства за финансирање  привредних субјектата са територије града 
Београда за унапређење производње и проширење капацитета  у 2011. години у износу од 
455.725,68 динара. 

38. SEMTEHNIK d.o.o. Реметинска 4б, Београд 90, Вождовац МБ 17337998, шифра 
делатности 2219 – производња осталих производа од гуме,пријава достављена 13.5.2013. 
године у 15:00 часова. Подносилац пријаве није достави Пореско уверење о измиреном 
порезу и обавезама, доставио је Уверење од стране Управе јавних прихода града Београда.  

39. SB ENGINEERING & CONSTRUCTION d.o.o. Архимандика Герасима Зелића 12/1,  
Београд, Чукарица МБ 20383267, шифра делатности 4333 – постављање подних и зидних 
облога, пријава достављена 13.5.2013. године у 15:03 часова. Подносилац пријаве поднео 
је пријаву за два стандарда (ISO 9001 и ISO 14001) што није у складу са условима Конкурса.  

40. ABI INVEST d.o.o., Карађорева 6, Београд, Лазаревац, МБ 20151455, шифра делатности 
0812 –експлоатација шљунка, песка, глине и каолина, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 15:06 часова. Подносилац пријаве није попунио добит у обрасцу пријаве, у 
спецификацији трошкова у делу извори финансирања нема укупни износ и није доставио 
финансијски извештај за 2011.г.  

41. AOITUR "TIM-ALFA", Ђуре Јакшића 3, Београд, Лазаревац, МБ 60036616, шифра 
делатности 8020 – услуге система обезбеђења, пријава достављена 13.5.2013. године у 
15:06 часова. Подносилац пријаве није доставио спецификацију трошкова и увидом у 
документацију Комисија је утврдила да је достављено Уверење пореске управе из којег се 
може утврдити да је порески дуг у стању мировања по Закону о условном отпису камата и 
мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) из чега се може закључити да 
привредни субјект послује са тешкоћама. 

42. Грађевинске Арматуре Јоксић Јанка Стајчић 43, Лазаревац, МБ 20678631, шифра 
делатности 2511 – производња металних конструкција и делова конструкција, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:07 часова. Подносилац пријаве није доставио 
спецификацију трошкова.  



15 
 

43. Привредни саветник - Информационе технологије доо  Рузвелтова 55, Београд, 
општина Палилула МБ 17238990, шифра делатности 6201 – рачунарско програмирање, 
пријава достављена 13.5.2013. године у 15:21 часова. Подносилац пријаве није доставио 
потврду Народне банке Србије о блокади дужника у принудној наплати, већ је доставио 
само листу јединственог прегледа рачуна.  

44. FEROPLAST, Авалска 120, Београд, Врчин, Гроцка МБ 07463057, шифра делатности: 
2814 – производња осталих славина и вентила, пријава достављена 13.5.2013. године у 
15:23 часова. подносилац пријаве није доставио копију сертификата. Подносилац пријаве је 
у спецификацији трошкова из буџета Града тражио 85% оправданих трошкова а Конкурсом 
је предвиђено да се финансира до 80% оправданих трошкова.  

45. NET ++ TECHNOLOGY DOO, Булевар Војводе Мишића 39а, 11040 Београд,  Савски 
венац, МБ 17413341, шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, 
пријава достављена 13.5.2013. године у 15:24 часова. Подносилац пријаве није доставио 
потврду Народне банке Србије  о блокади дужника у принудној налпати, у Спецификацији 
трошкова у делу „Финансијски план“ није унео укупан износ.  

46. GOLDEN LAB & ENGINEERING DOO, Угриновачка 118, Београд, Земун, МБ 
200226554690 шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:36 часова. Подносилац пријаве није доставио доказ о 
акредитацији овлашћене сертификацине куће и пријаву је доставио у једном примерку.  

47. "INTERNATIONAL STONECRETE COMPANY" DOO, Народног фронта 86а, Београд-
Мали мокри луг, општина Звездара, МБ 20125977, шифра делатности 4120 – изградња 
стамбених и нестамбених зграда , пријава достављена 13.5.2013. године у 15:40 часова. 
Подносилац пријаве није доставио потврду Пореске управе о исплаћеним порезима и 
обавезама и Спецификација трошкова у делу „Финансијскли план“ је неправилно попуњена 
односно подносилац пријаве тражи 100% оправданих трошкова што није у складу са 
условима конкурса.  

48. "ТИМ СЗТР, Љубица Трбојевић ПР, Загорска 12А, Београд, Земун, МБ 5524449, 
шифра делатности 1072 – производња двопека, кекса, трајног пецива и колача, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:48 часова. Подносилац пријаве није достави Извод 
Агенције за привредне регистре већ Решење број БП 158364/06 ОД 09.06. 2006.г. Пореско 
уверење о измиреним порезима и обавезама  је од 06.02.2013.г. и није доставио потврду о 
блокади НБС.  

49. NITEA DOO, Жоржа Клеменсоа 19, Београд,  Стари град, МБ 17081349, шифра 
делатности 4665 – трговина на велико канцеларијски намештај, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:59 часова. Подносилац пријаве је доставио образац пријаве у једном 
примерку и није доставио потврду о акредитацији сертификационе куће.   

 
Пријаве које су одбијене јер не испуњавају услове и критеријуме прописане Упутством: 
 

1. GRАМPEX DOO Ситничка 5ц, Београд, МБ 07464029, пријава достављена 30.04.2013. 
године у 10:26 часова. У репрограму је. Подносилац пријаве је поднео Уверење пореске 
управе број 437-8-1892/13 од 18.04.2013.г. на основу којег се може утврдити да је порески 
дуг у стању мировања по Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. 
гласник РС", бр. 119/2012) из чега се може закључити да привредни субјект послује са 
тешкоћама. Подносилац пријаве је достави скраћени финансијски извештај.  

2. VWG INŽENJERING DOO Томе Максимовића 7, Београд, Врачар,  МБ 20604727, пријава 
достављена 30.04.2013. године у 14:45 часова. Није достављен оригинал Уверења из 
пореске управе. У обрасцу пријаве у тачки 1.2 није заокружена сврха подношења пријаве. 
Поднет је нејасан доказ о акредитацији сертификационе куће (у једном примерку пријаве је 
сертификациона кућа акредитована за подручје Србије, у другом за подручје Црне Горе) и 
не може се утврдити за које је подручје акредитована сертификациона кућа.  
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3. Предузеће ГТ ЛИФТ ДОО Илинденска 11, Београд, Звездара,  МБ 20731923, пријава 
достављена 08.05.2013. године у 11:27 часова. Подносилац пријаве у Спецификацији 
трошкова није сабрао износ у делу - Финансијски план, и доставио  је Уговоре на износ у 
еврима при чему није доставио курсну листу.  

4. ПОЛАР КЛИМА ДОО, Вајара Ђоке Јовановића 4, Београд, Савски венац,  МБ 06535470, 
пријава достављена 08.05.2013. године у 12:53 часова. Подносилац пријаве тачки 1.2 није 
заокружио сврху аплицирања. Подносилац пријаве је у 2012.години добио 250.000 динара из 
буџета Града за увођење међународних стандарда. Подносилац пријаве доставио је 
скраћени финансијски извештај.  

5. CD SYSTEM DOO Јована Рајића 5б, Београд, Врачар, МБ 17175670, пријава достављена 
09.05.2013. године у 13:10 часова. Подносилац пријаве је доставио понуду, прихват понуде 
и предрачун, уместо Уговора о сертификацији. Подносилац пријаве у обрасцу пријаве није 
попунио број запослених и није попунио тачку 2.11 производни програм нити учешће у 
приходу. Увидом у Извод из Апр-а може се закључити да подносилац пријаве има смањење 
број запослених из године у годину.  

6. TVI DOO Стојана Матића 44/2, Београд, Чукарица, МБ 20663987, пријава достављена 
09.05.2013. године у 14:46 часова. Подносилац пријаве је поднео Спецификацију трошкова 
која није оверена печатом привредног субјекта  

7. CONSEKO DOO BEOGRAD, Салвадора Аљендеа 4, Београд, Палилула, МБ 20461675, 
шифра делатности 7022 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим 
управљањем, пријава достављена 10.05.2013. године у 09:08 часова. Подносилац пријаве је 
тражио средства за увођење и сертификацију ISO  9001, по основу Уговора закљученог са 
консултанском кућом Efecta Plus d.o.o.  број уговора 130404 од 30.04.2013.г., док се за 
увођење истог стандарда у пријави подносиоца пријаве BEL COMPUTERS D.O.O. Жарковачка 
2д 11030 Београд,  Conseko доо појављује као консултантска кућа. 

8. IMMO CLEAN DOO Аце Јоксимовића 58/1, Београд, Чукарица, МБ 20576090, пријава 
достављена 10.05.2013. године у 09:32 часова. Подносилац пријаве закључио је уговор број 
0115/13 од 15.01.2013.г. са консултанском кућом  Агенцијом за консалтинг ISO-LINK, Нови 
Сад на 1.250 евра али није доставио курсну листу НБС, како је то предвиђено условима из 
Упутства.  

9. SUPER GLASS DOO Булевар Зорана Ђинђића 35/14, Нови Београд, MБ 20658886, 
пријава достављена 10.05.2013. године у 10:41 часова. Подносилац пријаве доставио је 
Уговор  број 1614/Q - 01.08.2013.године који треба да буде закључен дана  1.08.2013.г. са 
сертификационом кућом INTERCERT d.o.o. и из достављеног доказ о акредитацији не може 
се утврдити веза са сертификационом кућом за коју је достављен уговор.  

10. СОБЕЛ ДОО БЕОГРАД  Устаничка 125-и, Београд, Вождовац, МБ 06748791, пријава 
достављена 10.05.2013. године у 11:14 часова. Потврда Народне Банке Србије о блокади 
дужника у принудној наплати није оверена. Достављена је одлука о разврставању правног 
лица уместо потврде из АПР-а. Није достављен оригинал Уверења из пореске управе.  

11. RID INŽENJERING DOO, Светислава Ристића 10, Београд, Гроцка, МБ 17590588, 
пријава достављена 10.05.2013. године у 11:41 часова. Подносилац пријаве доставио је 
доказ о акредитацији из којег се не може утврдити веза са сертификационом кућом за коју је 
достављен уговор.  

12. BEXING DOO Ослобођења 2к,  Београд - Рушањ, МБ 07445121, пријава достављена 
10.05.2013. године у 12:11 часова. Подносилац пријаве закључио је следеће Уговор: уговор 
о пружању консултанских услуга са QUALITY AUSTRIA CENTAR d.o.o. за увођење ISO 14001, 
број уговора 98/2 од 30.04.2013.г. у укупном износу од 221.200,00 рсд + пдв и Уговор са 
серификационом кућом “SIMCERT” д.о.о.  за увођење ISO 14001, број уговора 45/13 од 
22.04.2013.г. у укупном износу од 180.000,00 рсд са пдв-ом Достављена спецификација 
трошкова није валидна обзиром да је подносилац пријаве  навео цене на које није 
обрачунат порез на додату вредносу, а у упутству је јасно дефинисано да се цене  
изражавају са ПДВ-ом.  
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13. GRAFO DIN KOMERC DOO Ратних војних инвалида 9, Борча, Београд,  МБ 07746709, 
пријава достављена 10.05.2013. године у 12:38 часова. Подносилац пријаве је доставио 
Уговор о сертификацији и уговор са консултанском кућом у којим је новчани износ исказан у 
еврима али није доставио курсну листу како је то прописано Упутством. 

14. TELCOM DOO, Светог Николе 27, Београд, Звездара, МБ 07473044, пријава достављена 
10.05.2013. године у 13:35 часова. Достављена спецификација трошкова није валидна 
обзиром да је подносилац пријаве  навео цене на које није обрачунат порез на додату 
вредност, а у упутству је јасно дефинисано да се цене  изражавају са ПДВ-ом и и није 
доставио доказ да је сертификациона кућа правни следбеник сертификационе куће чије је 
референце доставио.  

15. АГЕНТ ПЛУС ДОО БЕОГРАД,  Макензијева 25,  Београд, МБ 20301295, пријава 
достављена 10.05.2013. године у 13:56 часова. Подносилац пријаве у Обрасцу пријаве у 
делу 1.2. није заокружио за коју услугу аплицира (увођење и сертификација или 
ресертификација). Подносилац пријаве у самој пријави је навео да се бави угоститељским 
услугама дистрибуције и складиштења прехрамбрених производа а за то није поднео доказе. 
Увидом у поднету документацију подносиоца пријаве Комисија је утврдила да је основна 
делатност транспорт односно не може се утврдити веза између врсте делатности и 
стандарда за који је поднео пријаву. 

16. SERVISINŽENJERING - IMP DOO Волгина 15, Београд, Звездара, МБ 20172665, 
пријава достављена 10.05.2013. године у 14:57 часова. Подносилац пријаве закључио уговор 
о пружању консултанских услуга са MOBES GROUP D.O.O. за увођење ISO  9001, број 
уговора U-MG-005-13 од 27.02.2013.г. и Уговор са серификационом кућом INTERCERT D.O.O. 
Београд д.о.о.  за увођење ISO  9001, број уговора 1610/Q од 06.03.2013.г. Потврда о 
акредитацији сертификационе куће није преведена на српски језик и не може се довести у 
везу   са серификационом кућом  INTERCERT D.O.O. Београд. 

17. Sintea d.o.o. Омладинских бригада 10/60, Београд, Нови Београд, МБ 20548916, 
пријава достављена 13.05.2013. године у 10:20 часова. Подносилац пријаве приложио је 
уговор о сертификацији број 130420 закључен са INI d.o.o. Beograd од 23.04.2013.г. на износ 
од 106.400,00 рсд без ПДВ-а који се позива на понуду број 130420 од 23.04.2013.г. на 
износ од 950 евра по средњем курсу НБС на дан 23.04.2013.г. од 111,3083, што износи 
105.742,89 рсд. Обзиром да је у Спецификацији трошкова наведен износ трошкова за услуге 
сертификације 106.400,00, Комисија није могла да утврди тачан износ услуга сертификације. 
Такође, у Спецификацији трошкову, изражени износи су без ПДВ-а, што није у складу са 
условима из Упутства. 

18. "Модулор" д.о.о., Николаја Салтикова 61, Београд, Земун, МБ 06042902, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 10:22 часова. Подносилац пријаве је Уместо уговора од 
стране овлашћене сертификационе куће  поднео понуду и прихват понуде. Спецификација 
трошкова није уредно попуњена у делу који се односи на средства која се траже из буџета 
града, тражи се 100% од оправданих трошкова. Цене у Уговору су изражене у еурима, а није 
приложена курсна листа.  

19. Друштво за еколошку и санитарну заштиту "Висан"д.о.о.,  Јернеја Копитара бб, 
11080 Београд, Земун, МБ 07428812, пријава достављена 13.05.2013. године у 10:23 
часова. Подносилац пријаве је неисправно попунио спецификацију трошкова у делу 
Финансијски план – укупна вредност није попуњена, тако да Комисија не може да утврди 
који се износ тражи. Достављен је Уговор за ресертификацију број 2066/13 од 25.04.2013. 
године који је закључен између ВИСАН ДОО, Земун и Завод за ДДД ВИСАН, Земун и SIQ - 
Slovenski Institut za kakovost i meroslovje, тако да Комисија не може да установи ко уводи  
стандард, при чему је подносилац пријаве међу најзначајнијим купцима навео Завод за ДДД 
ВИСАН. Поред наведеног  сертификат о акредитацији као и обим серификације SIQ, није 
преведен на српски језик. 

20. Slaviamed d.o.o., Булевар ослобођења 177, Београд, Вождовац,  МБ 06906869, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 10:49 часова. У уговору о ресертификацији цена је 
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изражена у еврима у коме је наведено да ће се курс обрачунати према средњем курсу НБС 
на дан издавања фактуре а приложена је курсна листа од 14.01.2013.г. односно на дан 
понуде. Напомена:  Подносилац пријаве је 2010. године добио средства из буџета Града у 
износу од 110.000,00 рсд за увођење међународних стандарда.  

21. "Master Frigo" d.o.o. Војислава Иветића бб, Београд, Борча, МБ 06285783, шифра 
делатности 2825 - производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство, 
пријава достављена 13.05.2013. године у 11:31 часова. Подносилац пријаве приложио je 
Уговор са серификационом кућом DQS HELLAS Ltd. са седиштем у Грчкој-Атина број 6. за 
увођење стандарда ISO  9001, број уговора 41-2-13005-02 од 09.05.2013.г. у коме је као 
потписник уговора наведен директор Др Емануил Делијанакис. Уговор је оверен печатом 
представништва представништво DQS HELLAS Београд у потписан од стране Радуновић 
Д који према подацима АПР-а није законски заступник наведеног преставништва. Такође, у 
тачки 2.5 приложеног уговора је одређено да ће се за пружену услугу средства средства 
уплатити на рачун треће фирме  EUCONS Group. У складу са наведеним Комисија  не може  
да утврди везу између сертификационе куће са седиштем у Грчкој и  фирме којој треба да се 
уплати новчани износ за сертификацију.   

22. DINE TRADE d.o.o. Павла Лабата 36, Београд, Вождовац, МБ 07819447, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 11:38 часова, без насловне стране. Подносилац пријаве 
доставио је уговор закључен са  StandCert d.o.o. за сертификацију број У 128/12 од 
21.12.2012.г. у којем је цена услуге 52.500,00 РСД без ПДВ-а, а у спецификацији трошкова  
исти износ је изражен без ПДВ, што није у складу са условима Конкурса.   

23.  SINTERMETAL EC d.o.o., Браће Јерковића 72б, Београд, Вождовац, МБ 20366915, 
пријава достављена 13.05.2013.године у 11:39 часова. Подносилац пријаве доставио је 
Уговор о сертификацији закључен са TMS CEE, број уговора МS180413AKSI, дана 
19.04.2013.г. Цена у уговору изражена је у еврима 1.970 евра при чему није достављена 
курсна листа НБС како је то прописано Упутством.  

24. Кнецом Кнез Цомерц, Ташка Начића 11а, Београд, Земун, МБ 06420591, шифра 
делатности 1723 - производња канцеларијских предмета од папира, пријава достављена 
13.05.2013. године у 11:39 часова. Неуредна пријава. Подносилац пријаве закључио је 
следеће Уговоре: уговор о пружању консултанских услуга са MOBES GROUPS d.o.o. за 
увођење ISO  9001, број уговора U-MG-010-13 од 04.03.2013.г. у укупном износу од 
156.100,00 рсд + ПДВ = 187.320,00 и Уговор са серификационом кућом INTERCERT D.O.O. 
за увођење ISO  9001, на основу понуде број  1616/Q од 10.06.2013.г. у укупном износу од 
113.730,00 са ПДВ-ом. Комисија није могла да утврди повезаност између сертификационе 
куће и потврде о акредитацији. Потврда о акредитацији није преведена на српски језик, како 
је то предвиђено условима конкурса. 

25. VML Привредно друштво за производњу, трговину и услуге д.о.о., Вожда 
Карађорђа 203а, Београд, Јаково, МБ 06717144, пријава достављена 13.05.2013. године у 
11:48 часова. Увидом у извод из АПР, и провером на сајту АПР-а утврђено је да је 
подносилац пријаве разврстан у велико правно лице што није у складу са условима из 
Упутства.  

26. "ZODAX" д.о.о. Ресавска 32, Београд, Врачар, МБ 17238230, шифра делатности 4690 - 
неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 13.05.2013. године у 11:57 
часова. Подносилац пријаве је доставио неусклађен износ за утврђивање износа оправданих 
трошкова у пријави и у Спецификацији трошкова – буџету. Подносиоцу пријаве додељена су 
средства из буџета Града у 2010.г. за учествовање на сајму у износу од 245.398,70 динара. 

27. ФАРМАПРОМ д.о.о., Сарајевска 42/13, Београд, МБ 07912625, шифра делатности 4646 
– трговина на велико фармацеутским производима, пријава достављена 13.05.2013. године у 
11:59 часова. Подносилац пријаве је поднео Спецификацију трошкова где је укупан износ 
трошкова за ресертификацију стандарда износи 170.646,82 рсд док је у делу Б Извори 
финансирања - финасијска средстава која се траже из буџета града тражио 100% учешћа 
односно исто 170.646,82 рсд.  
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28. YUIT d.o.o., Лоле Рибара 89, Београд, Железник, МБ 17540998, шифра делатности 4673 
– трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:15 часова. Подносилац пријаве у обрасцу Пријаве није 
попунио тачку 2.10 Ресурси. Подносилац пријаве закључио је следеће Уговор: уговор о 
пружању консултанских услуга са Агенцијом за консалтинг и менаџмент ОQUALITY (није у 
сиситему ПДВ-а за увођење ISO  9001, број уговора 02/04/2013 од 29.04.2013.г. у укупном 
износу од 200.000,00 рсд и Уговор са серификационом кућом CERTOP за увођење ISO  9001, 
на основу понуде број  SB01491/13 од 29.04.2013.г. у укупном износу од 110.000,00 са ПДВ-
ом. Увидом у документацију подносиоца пријаве Комисија је констатовала да је заступник 
консултантске и сертификационе куће исто лице што се не може прихватити према 
захтевима стандарда ISO/IEC 17021:2007.  

29. НИКООП д.о.о., Десанке Максимовић 14, Београд, Обреновац, МБ 20682370, шифра 
делатности 4339 – остали завршни радови, пријава достављена 13.05.2013. године у 12:36 
часова. У изјави о додели државне помоћи није попуњен датум. Подносилац пријаве 
закључио је следеће Уговор: уговор о пружању консултанских услуга са KULINA CONSULTING 
D.O.O. за увођење ISO  9001, од 23.03.2013.г. у укупном износу од 220.240,00 рсд + ПДВ и 
Уговор са серификационом кућом Sertifikacionog tela ISOQR (ISO-QARd.o.o) iза увођење ISO  
9001 од 17.04.2013.г. у укупном износу од 128.225,00 + ПДВ, подносилац пријаве је у 
Спецификацији трошкова унео износе за консултацију и сертификацију без ПДВ-а, што није 
у складу са условима из Упутства.  

30. БЕОШПЕД д.о.о. Далматинске загоре 113, Београд, Земун, МБ 17567969, шифра 
делатности 5229 – остале пратеће делатности у саобраћају, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 12:36 часова. Подносилац пријаве закључио је следеће Уговор: уговор о пружању 
консултанских услуга са KULINA CONSULTING D.O.O. за увођење ISO  9001, број уговора 
PL.ĐŠ-360/13 од 08.03.2013.г. у укупном износу од 156.100,00 рсд + ПДВ и Уговор са 
серификационом кућом Sertifikacionog tela ISOQR (ISO-QARd.o.o) за увођење ISO  9001, број 
уговора H-SER-00060-6 од 27.03.2013.г. у укупном износу од 85.855,00 + ПДВ, подносилац 
пријаве је у Спецификацији трошкова унео износе за консултацију и сертификацију без ПДВ-
а, односно у делу извори финансирања тражио је новчани средстав на која није обрачунат  
ПДВ, што није у складу са условима из Упутства.  

31. ГРАТИНГ КБ д.о.о. Милентија Поповића 9, Београд, Нови Београд, МБ 07614071, 
шифра делатности 4399 – остали непоменути специфични грађевински радови,  пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:36 часова. Подносилац пријаве закључио је следеће 
Уговоре: уговор о пружању консултанских услуга са KULINA CONSULTING D.O.O.  за увођење 
ISO  9001, број уговора од 03.03.2013.г. у укупном износу од 169.500,00 рсд + ПДВ, и 
Уговор са Standcert d.o.o. за увођење ISO  9001, број уговора U-049/13 од 08.05.2013.г. у 
укупном износу од 60.000,00 + ПДВ,  подносилац пријаве је у Спецификацији трошкова 
унео износе за консултацију и сертификацију без ПДВ-а, односно у делу извори 
финансирања тражио је новчани средстава на која није обрачунат  ПДВ, што није у складу 
са условима из Упутства.  

32. Tehnology experts d.o.o. Врањска 6, Београд, Звездара, МБ 20533331, шифра 
делатности 4666 – трговина на велико канцеларијским машинама и опремом, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:36 часова. У Изјави о додели државне помоћи и Изјави 
о тачности података није попуњен датум. Подносилац пријаве закључио је следеће Уговор: 
уговор о пружању консултанских услуга са KULINA CONSULTING D.O.O. за увођење ISO  
9001, од 01.03.2013.г. у укупном износу од 167.250,00 рсд + ПДВ и Уговор са 
серификационом кућом Sertifikacionog tela ISOQR (ISO-QARd.o.o) за увођење ISO  9001, од 
01.04.2013.г. у укупном износу од 80.280,00 + ПДВ, подносилац пријаве је у Спецификацији 
трошкова унео износе за консултацију и сертификацију без ПДВ-а, односно у делу извори 
финансирања тражио је новчани средстава на која није обрачунат  ПДВ, што није у складу 
са условима из Упутства.  
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33. КОНВАР д.о.о. Прва Нова 35, Пиносава, Београд, Вождовац, МБ 17592190, шифра 
делатности 7120 – техничка испитивања и анализе, пријава достављена 13.05.2013. године у 
12:36 часова. Подносилац пријаве закључио је следеће Уговор: уговор о пружању 
консултанских услуга са KULINA CONSULTING D.O.O. за увођење ISO  9001, број уговора PL-
ĐŠ-125/13 од 22.02.2013.г. у укупном износу од 111.800,00 рсд + ПДВ и Уговор са 
сертификационом кућом Sertifikacionog tela ISOQR (ISO-QARd.o.o) за увођење ISO  9001, број 
уговора H-SER-00123-2 од 01.03.2013.г. у укупном износу од 108.640,00 + ПДВ, подносилац 
пријаве је у Спецификацији трошкова унео износе за консултацију и сертификацију без ПДВ-
а, односно у делу извори финансирања тражио је новчани средства на која није обрачунат  
ПДВ, што није у складу са условима из Упутства.  

34. "С.Р.М.А" д.о.о. Војни пут 165ц, Београд, Земун, МБ 6310001, шифра делатности 4673 – 
трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом пријава 
достављена 13.05.2013. године у 12:44 часова. Увидим у пријаву и достављену 
документацију Комисија је утврдила да је подносилац пријаве у Спецификацији трошкова 
унео износе за за услуге сертификације без ПДВ-а, односно у делу извори финансирања 
тражио је новчани средстава на која није обрачунат ПДВ, што није у складу са условима из 
Упутства. У обрасцу пријаве, тачка 2.7. подносилац пријаве није попунио број запослених 
радника. У 2012. години подносиоцу пријаве су додељена средства у износу од 221.000,00 за 
увођење и сертификацију ISO 9001, од којих је одустао услед немогућности испуњења 
уговорних обавеза према               Секретаријату за привреду.  

35. ESOTEH d.o.o. Патријарха Димитрија 12, Београд,  Раковица, МБ 17383191, шифра 
делатности 2825 – производња расхладне и вентилационе опреме осим за домаћинство, 
пријава достављена 13.05.2013. године у 12:45 часова. Подносилац пријаве закључио је 
уговор за ресертификацију са Друштвом за сертификацију система менаџмента PANCERT 
д.о.о., Нови Сад, број уговора 10/13 од 20.03.2013.г. у износу од 69.000,00 рсд + ПДВ.  
Подносилац пријаве у Спецификацији трошкова није исправно навео износ који тражи из 
буџета Града, што није у складу са условима из Упутства.  

36. Avalon partners d.o.o. Гандијева 168/32, Београд, Нови Београд, МБ 07726384, шифра 
делатности 2712 – производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за 
управљање електричном енергијом пријава достављена 13.05.2013. године у 12:46 часова. 
Подносилац пријаве начинио је техничку грешку односно прогрешно је уписао ознаку 
међународног стандарда уместо OHSAS 18001 попунио је ISO 18001, док је у приложеној 
документацији: уговори, понуде консултанске куће попуњено исправно OHSAS 18001 у 
складу са условима конкурса, Подносилац пријаве је у 2012. години добио средства за 
увођење и сертификацију ISO 9001 у износу од 238.000,00 динара.  

37. ТЕЛЕМЕНТ д.о.о. Булевар Михаила Пупина 13/63, Београд, Нови Београд,  МБ 
20477903, шифра делатности 6110 – кабловске телекомуникације, пријава достављена 
13.05.2013. године у 12:48 часова. Подносилац пријаве није попунио укупан износ у 
Спецификацији у делу извори финансирања, увидом у билансе, подносилац пријаве има 
губитак  у 2010.г у износу од 98.000,00 рсд а у 2011.г. нема добитак - 0,00 рсд, и није 
доставио курсну листи на основу које је обрачунао износ приказан у спецификацији 
трошкова  

38. AVIATA d.o.o. Партизанске Авијације 15/4, Београд, Нови Београд, МБ 20071532, 
шифра делатности 2910- производња моторних возила, пријава достављена 13.05.2013. 
године у 13:58 часова. Увидом у билансе подносилац пријаве има губитак и то у  2010.г. 
губитак у износу од 4.721.000,00 рсд а у 2011 има губитак у износу од 2.569.000,00 рсд.  

39. Омладинска задруга "МАГЕНТА", Антифашистичке борбе 15, Нови Београд, МБ 
17074512, шифра делатности 8299 – остале услужне делатности, пријава достављена 
13.05.2013. године у 13:10 часова.  Подносилац пријаве је доставио Уговор за услуге 
сертификације са JUQS – Друштво за сертификацију и надзор квалитета ДОО од 09.05.2013. 
године на износ од 112.500,00 без ПДВ-а. У Спецификацији трошкова подносилац пријаве је 
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изразио трошкове услуге сертификације у нето износу без ПДВ-а, што није у складу са 
условима из Упутства.  

40. Medisal, Скојевска 23, Београд, Сурчин, МБ 20524251, шифра делатности 2651 – 
производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата, пријава 
достављена 13.05.2013. године у 13:31 часова. Подносилац пријаве је доставио Анекс о  
акредитацију сертификационе куће а не доказ о акредитацији и документ није преведен на 
српски језик (PRILOG K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to the accreditation certificate). Пријава 
је  неуредна.  

41. ГОСИ ИНТЕРНАТИОНАЛ д.о.о. Зрењаниски пут 84, Београд, Палилула, МБ 20791098, 
шифра делатности 2454 -  ливење осталих обојених метала, пријава достављена 13.5.2013. 
година у 13:50 часова. Подносилац пријаве је основан 20.12.2011. године тако да није 
изразио добит за 2011. годину. У спецификацији трошкова су дати износи без урачунатог 
ПДВ-а. што није у складу са условима Упутства.  Доказ о акредитацији није преведен на 
српски језик и не може се повезати са сертификационом кућом  из Београда са којом је 
подносилац пријаве закључио уговор.  

42. "Stevan Still" d.o.o. Uгриновачки пут 70, Београд, Земун, MB 07459394, шифра 
делатности 2042 – производња парфема и тоалетних препарата, пријава достављена 
13.5.2013. године у 13:51 часова. Подносилац пријаве закључио је :уговор за консултанске 
услуге са KULINA CONSULTING, број уговора ПЛ.ЂШ-199/13 од 25.03.2013.г. у износу од 
280.000,00 динара плус ПДВ и уговор за сертификацију са сертификационим телом ISOQAR 
DOO бр. H-SER-00050-2, од 01.04.2013.г. у износу од 218.400,00 динара плус ПДВ. 
Подносилац пријаве је доставио потврду о акредитацији сертификационе куће која није 
преведена на српски језик, што није у складу са условима из Упутства. Такође се не може 
утврдити правна следбеност српске сертификационе куће са којом је подносилац пријаве 
закључио уговор,  у односу на инострану сертификациону кућу.  

43. Предузеће за производњу, трговину, услуге и заступање MALEX-CITY COPY 
SERVICES д.о.о. Мије Ковачевића 10, Београд, Палилула, MB 07534736, шифра 
делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 13:52 часова. Подносилац пријаве доставио је потврду о акредитацији која се 
односи на системе менаџмента квалитета у складу са стандардом ISO 9001 док је предмет 
сертификације за ову компанију систем менаџмента животне средине према ISO 14001. У 
Спецификацији трошкова наведени  су износи без ПДВ-а, што није у складу са условима 
Упутства.  

44. SES d.o.o. Витановачка 8, 11000 Београд, Вождовац, МБ 06010679, шифра делатности 
4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:02 
часова. Подносилац пријаве је доставио доказ о акредитацији из којег се не може утврдити 
акредитација сертификационе куће са којом је закључен уговор при чему потврда о 
акредитацији није преведена на српски језик, такође у обрасцу пријаве није заокружио за 
шта конкурише односно да ли подноси пријаву за сертификацији или ресертификацију  

45. СЗПР САН МАРИНА КАЛУЂЕРОВИЋ АНДРИЈА ПР, Владимира Роловића 195, 
Београд,  Чукарица, МБ 53095364, шифра делатности 1071 – производња хлеба, свежег 
пецива и колача, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:03 часова. Подносилац пријаве 
закључио је уговор са конуслтантом Euro Quality Standard, за увођење ISO 9001, бр уговора 
04011/2013, дана 28.04.2013.г. у износу од  192.000,00 са ПДВ-ом и доставио је уместо 
уговора о сертификацији понуду/уговор и прихват понуде са BUREAU VERITUS,  бр. понуде 
BEO/13/257 од 08.05.2013 у износу од 750 еура по средњем курсу НВС на дан уговора 1 
еуро=110,6659, односно 99.599,31 рсд са пдв-ом Подносилац пријаве је доставио потврду о 
акредитацији за сертификациону кућу која није преведена на спрски језик.  Из достављене 
потврде о акредитацији се не може утврдити веза са српском сертификационом кућом са 
којом је закључен уговор.  

46. KAMELEON MIX d.o.o Водоводска 174, Београд, Железник, МБ 17535072, шифра 
делатности 2030 – производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова, 
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пријава достављена 13.5.2013. године у 14:16 часова. Подносилац пријаве закључио је 
уговор за пружање консултанских услуга за ISO 9001, са OQUALITY Агенција за консалтинг 
(није у систему ПДВ-а) број уговора 01/04/2013, od 29.04.2013.г. у износу од 200.000,00 рсд  
и Уговор sa CERTOP  за сертификацију, број уговора односно понуде број SB01490/13 oд 
29.04.2013.г. у износу од 110.000,00 рсд са ПДВ-ом. Увидом у документацију и АПР, Комисија 
је констатовала да је власник фирме исто лице и за пружање консултанских услуга и за 
сертификацију, односно OQUALITY Агенција за консалтинг – Зоран Опачић, предузетник, 
CERTOP -  заступник Зоран Опачић. У складу са напред наведеним Комисија је мишљења да 
се ради о сукобу итереса. 

47. BHL Projekt d.o.o. Војводе Степе 249/10, 11000 Београд, Вождовац,  МБ 20115530, 
шифра делатности 7112 – инжењерске делатности и техничка саветовања, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 14:23 часова. Подносилац пријаве конкурисао je za увођење 
стандарда ISO 9001, доставио је уговоре са консултанском кућом „MV INTERNATIONAL“  (није 
у систему ПДВ-а) број уговора MV03/2013, дана 21.02.2013.г., у износу 1.800 еура у 
динарској продиввредности по средњем курсу НБС на дан 21.02.2013 1 еур=111,4690, 
односно 200,644,2 рсд и уговор са сертификационом кућом QUALITY AUSTRIA CENTAR d.o.o. 
број 58, од 07.03.2013.г. у износу од 1.270 еура у динарској продиввредности по средњем 
курсу НБС на дан 07.03.2013 1 еур=111,4779 односно 141.576,93. У Спецификацији трошкова 
износ трошкова сертификације исказан је без ПДВ-а, што није у складу са условима из 
Упутства.  

48. "UNIMAST" d.o.o. Браће Јерковића 147, 11010 Београд, Вождовац, МБ 20401443, 
шифра делатности 4663 – трговина на велико рударским и грађевинским машинама,  пријава 
достављена 13.5.2013. године у 14:26 часова. Подносилац пријаве конкурисао je za увођење 
ОHSAS, доставио је уговоре са консултанском кућом TQM KONSALTING d.o.o број уговора  
009/13, дана 02.05.2013.г., у износу 180.000,00 рсд +ПДВ= 216.000,00  и уговор са 
сертификационом кућом StandCert d.o.o. број U-063/13, од 22.04.2013.г. у износу од 
60.000,00 рсд + ПДВ=72.000,00 рсд . Подносилац пријаве у пријави у делу извор 
финансирања из буџета града тражи 240.000,00 рсд а у складу са конкурсом може добити 
највише до 80% односно 230.400,00 рсд. Подносилац пријаве у спецификацији трошкова 
није исправно навео износ који тражи из буџета града, што није у складу са условима 
конкурса.  

49. SANIVOD d.o.o. VIII Сутјеска 33, 11210 Београд, Палилула, МБ 07752873, шифра 
делатности 4674 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, 
опремом и прибором за грејање, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:31 часова. 
Подносилац пријаве конкурисао je za увођење ISO 14001, доставио је уговоре са 
консултанском кућом KASTOR број уговора  0304/13, дана 04.03.2013.г., у износу 201.600,00 
рсд са ПДВ-ом и уговор са сертификационом кућом TUV Rheinland InterCert број 0119-РС-
320/2013, од 29.04.2013.г. који је везан за понуду  број 0119РС-320/2013 у износу од 1.300 
еура по средњем курсу НБС 1 еуро= 110,6951 на дан 29.04.2013.г., односно 
143.903,63+пдв=172.684,3. Достављена потврда о акредитацији сертификационе куће није 
преведена на српски језик и из исте не може утврдити веза са српском сертификационом 
кућом са којом је подносилац пријаве закључио уговор. 

50. LION FOODS d.o.o. Десанке Максимовић 7, Београд, Врачар,  МБ 20128968, шифра 
делатности 1039 – остала прерада конзервисаног воћа и поврћа,  пријава достављена 
13.5.2013. године у 14:33 часова. Подносиоцу пријаве додељена су средстава ѕа увођење 
HACCP система 2011. године у износу од 500.000,00 динара као и за куповину основних 
средстава у 2012.г. у укупном износу од 500.000,00 динара. Подносилац пријаве доставио је 
доказ о акредитацији сертификационе куће из којег се не може утврдити акредитација 
серификационе куће са којом је подносилац пријаве закључио уговор.  

51. DRAGON FLY d.o.o. Текеришка 90а, Београд, Вождовац,  МБ 06894372, шифра 
делатности 4531 – трговина на велико у деловима и опремом за моторна возила, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 14:34 часова. Подносилац пријаве је закључио уговор са 
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Институтом за истраживање и пројектовање у привреду Београда, Ватрослава Лисинског 
12а, Увидом у АПР, Комисија је констатовала да наведено предузеће са којим је подносилац 
пријаве закључио уговор о пружању консултанских услуга има претежну делатност 8559 - 
остало образовање, што није у складу са условима Конкурса.   

52. С.П.Т.Р "Реноме" Крагујевачка 11а, Београд, Младеновац, МБ 56485317, шифра 
делатности  2222 – производња амбалажа од пластике, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:40 часова. Подносилац пријаве је у пријави навео да уводи стандард систем 
управљања заштитом животне средине а документација се односи на увођење ISO 9001. 
Подносилац пријаве је доставио уговор за сертификацију који је закључио са StandCert d.o.o. 
број уговора U-053/13 од 08.05.2013.г. у укупном износу од 52.500,00 без ПДВ-а, у уговору 
није наглашена да је наведена кућа није у сиситему ПДВ-а и у Спецификацији трошкова за 
услуге сертификације је навео вредност без ПДВ-а, што није у складу са условима из 
Упутства.  

53. "INTERAUTO" d.o.o. Милана Ракића 96, Београд, Звездара МБ 07555318, шифра 
делатности 4520 – одржавање и поправка моторних возила пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:43 часова. Подносилац пријаве закључио је уговор за увођење ИСО 14001 са 
Агенцијом „DABBeco“ број уговора Е0113 дана 10.05.2013.г. у износу од 230.000,00 са ПДВ-
ом и уговор за сертификацију са  JUQS  Друштво за сертификацију и надзор сиситема 
квалитета, број уговора Z-21-07-13-46 ОД 09.05.2013.г. у износу од 90.000,00 рсд без ПДВ-а. 
Подносилац пријаве у Спецификацији трошкова у делу Извори финасирања није попунио 
износ за сертификацију са ПДВ-ом већ само нето износ, а чланом 8. Уговора  је дефинисано 
да се наручилац обавезује да плати извршиоцу нето износ увећан за ПДВ.  

54. Division Visual Solutions d.o.o., Јужни булевар 88, Београд,  Врачар, МБ 17597035, 
шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 
13.5.2013. године у 14:51 часова. Увидом у билансе Комисија је констатовала да је 
подносилац пријаве пословао са губитком у 2010.г. у износу од 5.319,000,00, потврда о 
акредитацији није преведена на српски језик, из потврде о акредитацији се не може 
утврдити веза са српском сертификационом кућом са којом је подносилац пријаве закључио 
уговор. Уговор за сертификацију је у еврима при чему није достављена курсна листа.  

55. "ОРБЕГ" д.о.о. 8. марта 13, Железник - Београд,  Чукарица, МБ 07518951, шифра 
делатности 2219 – производња осталих поизвода од гуме, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:52 часова. Подносилац пријаве закључио је уговор за консултацију за ИСО 9001 
са EURO QUALITY STANDARD број уговора 04010/2013 дана 28.04.2013.г. у износу од 
212.000,00 са ПДВ-ом и понуду и прихват понуде са Bureaus Veritas d.o.o. број понуде 
BEO13/258 od 08.05.2013.г. у износу од 750 евра по средњем курсу НБС на дан 08.05.2013.г. 
1 еуро=110.6659=99.599,00 рсд са ПДВ-ом. Подносилац пријаве је доставио доказ о 
акредитацији сертификационе куће која није преведена на спрски језик. Из потврде о 
акредитацији  се не може утврдити веза са српском сертификационом кућом са којом је 
закључен уговор о сертификацији.  

56. Предузеће за унутрашнју и спољну трговину "Врањица" д.о.о. Краљице Катарине 
158, Београд, Чукарица, МБ 07746628, шифра делатности  4673 – трговина на велико 
дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:52 часова. Подносилац пријаве закључио је уговор за консултацију за увођење 
ISO 9001 са EURO QUALITY STANDARD број уговора 04007/2013 дана 28.04.2013.г. и понуду и 
прихват понуде са Bureaus Veritas d.o.o. број понуде BEO13/250 од 08.05.2013.g. Подносилац 
пријаве је доставио потврду о акредитацији  сертификационе куће која није преведена на 
спрски језик. Из достављене потврде о акредитацији се не може утврдити веза са српском 
сертификационом кућом  са којом је подносилац пријаве закључио уговор. 

57. СЗТПР "Extra", Миленије Ивановића 1, Београд, Чукарица, МБ 60331758, шифра 
делатности 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача, пријава достављена 
13.5.2013. године у 14:52 часова. Подносилац пријаве закључио је уговор за консултацију за 
ИСО 9001 са EURO QUALITY STANDARD број уговора 04008/2013 дана 28.04.2013.г. и понуду 
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и прихват понуде са Bureaus Veritas d.o.o. број понуде BEO13/248 од 08.05.2013.г. 
Подносилац пријаве је доставио потврду о акредитацији за сертификациону кућу која није 
преведена на спрски језик.  Из потврде о акредитацији се не може утврдити веза са српском 
сертификационом кућом са којом је подносилац пријаве потписао уговор.  

58. "Art-Vista" d.o.o. Пожешка 83а, Београд, Чукарица, МБ 17130439, шифра делатности 
5914 – делатност приказивања, кинематографских дела, пријава достављена 13.5.2013. 
године у 14:52 часова. Увидом у билансе Комисија је констатовала да је подносилац пријаве 
пословао са губитком у 2010.г. у износу од 2.173,000,00. Поднет је доказ о акредитацији 
сертификационе куће из кога се не може утврдити веза са српском сертификационом кућом 
са којом је подносилац пријаве закључио уговор. 

59. Мултипартнер Систем д.о.о. Милентија Поповића 5в, Београд, Нови Београд, МБ 
07746559, шифра делатности 2920 – производња каросерија за моторна возила за 
приколице и полуприколице, пријава достављена 13.5.2013. године у 14:57 часова. 
Подносилац пријаве није доставио валидан доказ о акредитацији сертификационе куће са 
којом је склопио уговор, из акредитације се не може утврдити веза са српском 
сертификационом кућом са којом је подносилац пријаве закључио уговор, такође доказ о 
акредитацији није преведен на српски језик, Подносилац пријаве у Спецификацији није 
изразио новчане износе са ПДВ-ом, што није у складу са условима из Упутства. 

60. DOLCEVITA RS d.o.o. Маршала Бирјузова 47/17, Београд, Стари град, МБ 17402587, 
шифра делатности 4645 – трговина на велико парфимеријским и козметичким производима, 
пријава достављена 13.5.2013. године у 14:59 часова. Подносилац пријаве у Спецификацији 
трошкова у делу Финансијски план није унео укупан износ и у делу Извори финансирања 
није приказао проценат учешћа средстава који тражи од града Београда. Подносилац 
пријаве доставио је доказ о акредитацији сертификационе куће из којег се не може утврдити 
акредитација серификационе кућу са којом је закључен уговор. 

61. ALFAMED DOO, Љубомира Стојановића 3, Београд, Палилула, МБ 07431279, шифра 
делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 15.5.2013. 
године у 15:11 часова. Подносилац пријаве није доставио обим акредитације као саставни 
део исте, односно документ из којег се види да је сертификациона кућа StandCert d.o.o. 
акредитован за сертификовање стандарда ISO 9001. 

62. MIDRA EKO DOO, Батајнички друм 23,  Београд, Земун, МБ 17306995, шифра 
делатности 2041 – производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање, 
пријава достављена 13.5.2013. године у 15:16 часова. Подносилац пријаве није доставио  
валидан доказ o акредитацији за сертификациону кућу SGS Београд д.о.о., достављена 
акредитација није преведена на српски језик, не поседује податак о стандарду за који се 
акредитује и из потврде о акредитацији се не може утврдити веза са српском 
сертификационом кућом са којом је закључен уговор.  

63. TERRAGOLD&CO DOO, Ровињска 12, Београд, Вождовац, МБ 20245824, шифра 
делатности 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:20 часова. Подносилац пријаве је у Спецификацији трошкова у делу 
Извори финансирања унео  новчани износ за сертификацију без ПДВ-а што није у складу са 
условима из Упутства.  

64. "FLOW PLUS DOO BEOGRAD, Стевана Марковића 8, Београд, Земун, МБ 20595051, 
шифра делатности 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање,  пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:22 часова. Подносилац пријаве је у Спецификацији 
трошкова је у делу Извори финансирања  унео  новчани износ за сертификацију без ПДВ-а 
што није у складу са условима из Упутства. 

65. ХИДРОТЕХНИКА - ГМК ДОО, Београдска 202б, Београд, Гроцка,  МБ 07753691, шифра 
делатности  4339 – остали завршни радови, пријава достављена 13.5.2013. године у 15:25 
часова. Подносилац пријаве доставио је Уговор за консултацију од 17.09.2012.г. (уговор је 
морао да буде закључен од 31.10.2012.године), што није у складу са условима Упутства и 
спецификација трошкова је неисправно попуњена. 
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66.  "ТРГОКОМЕРЦ" ДОО, Зрењанински пут 150-а, Борча, Палилула, МБ 07495927, шифра 
делатности 4674 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, 
опремом и прибором за грејање, пријава достављена 13.5.2013. године у 15:31 часова. 
Подносилац пријаве је у Спецификацији трошкова у делу Извори финансирања, тражио 
100% финансирања оправданих трошкова Подносилац пријаве је поднео Уверење пореске 
управе на основу којег се може утврдити да је порески дуг подносиоца пријаве у стању 
мировања по Закону о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", 
бр. 119/2012) из чега се може закључити да привредни субјект послује са тешкоћама. 

67. МАСМИ ДОО, Војводе Добрињца 26/1, Београд, Палилула, МБ 17349678, шифра 
делатности 7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:32 часова. Подносилац пријаве је доставио уговор за сертификацију 
са сертификационом кућом International Certification Group d.o.o. Beograd  и цена услуге 
изражена је у еурима при чему подносилац пријаве није доставио курсну листу, достављена 
је потврда о акредитацији сертификационе куће која није преведена на српски језик и из 
исте се не може утврдити веза са српском сертификационом кућом са којом је подносилац 
пријаве закључио уговор. 

68. ХИДРОПРОЈЕКАТ - САОБРАЋАЈ ДОО, Веле Нигринове 16а, Београд, Врачар, МБ 
07422768, шифра делатности 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:33 часова. Подносилац пријаве тражио је 85% 
оправданих трошкова а Конкурсом је предвиђено да се финансира до 80% оправданих 
трошкова,  Спецификација трошкова је неисправна.  

69. VARNOST FITEP AD, Гундулићева 8-10, Београд, Земун, МБ 07026935, шифра 
делатности 8010 – делатност приватног обезбеђења, пријава достављена 13.5.2013. године 
у 15:34 часова. Подносилац пријаве је доставио неисправну Спецификацију трошкова, 
односно износи у делу Финансијски план су наведени тако да укупна вредност за 
консултанске услуге износи 150.000,00 рсд без ПДВ- а, (консултанска кућа није у сиситему 
ПДВ-а), а за сертификационе услуге износе 67.500,00 рсд без ПДВ што износи =217.500,00 
рсд,  док је у делу извори финасирања унео  укупна новчана средстава од 230.000,00 РСД.  
Из напред наведеног Комисија је констатовала да се износи не слажу као и проценти у А) 
Финансијском плану и Б) Извору финансирања. Подносилац пријаве није добро обрачунао 
проценат јер је у пријави написао да је 78% од 217.500,00 рсд - 180.000,00 рсд,  док је тај 
износ 169.650,00 динара. Такође није добро обрачунао износ за консултанске услуге 
односно обрачунао је порез. 

70. "CITY AUTOTEHNIK" DOO, Радничка 37б, Београд, Чукарица, МБ 17234889, шифра 
делатности 4531 – трговина на велико деловима и опремом за моторна возила, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:35 часова. Подносилац пријаве је доставио Пореско 
уверење о измиреним обавезама и порезу од 26.02.2013.г. док  по условима из Упутства  
Уверење из пореске управе је морали бити до 28.02.2013.године. Потврда о блокади НБС 
није оверена од стране  привредног субјекта.  

71. AGROUNIK DOO, Милана Uзелца 11/6, Београд, Земун, МБ 17409891, шифра 
делатности 7210 - истраживање и експериментални развој у биотехнолигији, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:39 часова. Подносилац пријаве у обрасцу пријаве није 
навео да је у 2011.г. од града Београда на конкурсу субвенције за проширење капацитета 
добио субвенцију у вредности од 1.000.000,00 динара која му је исплаћена 
16.05.2011.године, а потписао је изјаву да под материјалоном и кривичном одговорношћу 
одговара за пројекте испред привредног субјекта а у тачки 4. претходно учешће у додели 
средстава није уписао да је добијао финансисјка средства у 2011.г.  

72. SAMEX GROUP DOO, 22. децембра 2, Болеч, Београд, Гроцка, МБ 07483031, шифра 
делатности 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:40 часова. Подносилац пријеве поднео је доказ о акредитацији 
сертификационе куће са којом је закључио уговор из којег се не може утврдити 
акредитација сертификационе куће за међународни стандард ISO 14001, акредитација није 
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преведена на српски језик и потписао је изјаву да под материјалоном и кривичном 
одговорношћу одговара за пројекте испред привредног субјекта а у тачки 4. Претходно 
учешће у додели средстава није уписао да је добијао финансисјска средства у 2010.г. за 
увођење ISO 9001 у износу од 270,810,00 рсд и средства су исплаћена подносиоцу пријаве 
24.11.2010.г.   

73. AIR PRESS ENGINEERING DOO, Петра Коњовића 12в/13, Београд, Раковица, МБ 
07755252, шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава 
достављена 13.5.2013. године у 15:43 часова. Спецификација трошкова у делу финансијскли 
план је неправилно попуњена, односно подносилац пријаве тражи 100% оправданих 
трошкова и потврда Народне банке Србије о блокади дужника у принудној наплати није 
оверена печатом привредног субјекта  

74. "АНЂЕЛА МЕАТ" ДОО, Смедеревски пут 2а, Болеч-Београд,  Гроцка, МБ 17521292, 
шифра делатности 4690 – неспецијализована трговина на велико, пријава достављена 
13.5.2013. године у 15:45 часова. Подносилац пријаве у обрасцу пријаве није попунио тачку 
2. 1.2 продаја на годишњем на нивоу, није попунио годишњу добит у динарима. У 
Спецификацији трошкова није написао назив подносиоца пријаве и у тачки Б у делу Извори 
финансирања није дат укупан износ. Подносилац пријаве закључио је уговор за 
консултанске услуге за увођење HACCP система са предузећем BIOVET consalting д.о.о., број 
уговора 1/13, од 30.04.2013.г. у износу од 200.000,00 рсд са ПДВ-ом. Такође је достављен и 
уговор са понудом за сертификацију са сертификационом кућом TMS Tehnical&Management 
Services број MS10053MDAM, од 13.05.2013.г.  на износ од 110.000,00 рсд без ПДВ-а. Увидом 
у документацију Комисија је констатовала да цена услуге сертификација из уговора износи 
110.000,00 рсд без ПДВ-а, а у понуди исказана је цена услуге 110.000,00 рсд са ПДВ-ом, док 
је подносилац пријаве у Спецификацији трошкова унео само 110.000,00 рсд за услугу 
сертификације односно није навео да ли је цена услуге са или без ПДВ-а, па Комисија није у 
могућности да утврди валидну цену за тражену услугу сертификације.  

75. СПИК СЕРИЈА ДОО, Булевар Војводе Мишића 37, Београд, општина Савски венац, МБ 
07813937, шифра делатности 2811 – производња мотора и турбина, осим за летелице и 
моторна возила, пријава достављена 13.5.2013. године у 15:53 часова. Подносилац пријаве 
конкурисао је за два стандард  ISO 14001 и ISO 9001, што није у складу са условима 
Конкурса. 

  
Одобрена средства за спровођење конкурса првобитно су износила  5.000.000,00 динара. Међутим у 
току рада   Комисије, Ребалансом буџета града Београда, наведени износ  средства смањен је на износ 
од  4.401.900,00 динара. Имајући у виду да је приспео велики број пријава које по конкурсу испуњавају 
услове,  Комисија је заузела став  да  се Одлуком о додели средстава обухвате сви корисници који  
испуњавају услове о додели средстава, односно да сви корисници који испуњавају услове из конкурса  
добију средства. Средства за ове намене су обезбеђене Финансијским планом прихода и расхода 
Секретаријата за привреду за 2013. годину и Одлуком о буџету града за 2013. годину.  
  
На петој седници одржаној 14.06.2013. године, Комисија је имајући у виду услове и критеријуме  
утврђене позивом и Упутством, донела Одлуку о додели финансијских средстава - субвенција 
привредним субјектима са територије града Београда за увођење и сертификацију, односно, 
ресертификацију међународних стандарда извршила  избор пријава које испуњавају услове, тако што је 
констатовала је 25 пријава поднето у складу са условима и критеријумима утврђеним Упутством, а да за 
18 пријава има довољно средстава   у укупном износу од 4.393.619,34 динара.  
 
Имајући у виду услове и критеријуме утврђене позивом и Упутством као и чињиницу да су за 2013. 
годину из буџета Града за доделу субвенције за увођење и сертификацију, односно ресертификацију 
међународних стандарда обезбеђена средства у износу од 4.401.900,00 динара, за 7 подносиоца 
пријава који формално испуњавају све услове није било довољно средстава, а у односу на број 
додељених бодова.  
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На шестој седници Комисије одржаној 23.07.2013.године, Комисија је разматрала приговоре подносиоца 
пријава, обзиром да је  тачком  V  Одлуке о додели средстава,  дата  правна поука свим подносиоцима 
пријава да се против ове Одлуке може  уложити приговор у року од осам дана од дана објављивања 
Oдлуке на сајту града Београда. Одлука о додели средстава је објављена на сајту града града Београда 
www.beograd.rs, 28.06.2013. године. На истој седници Комисија је констатовала да је од пристиглих 16 
приговора, 15 благовремених и један неблаговремен. Поновним увидом и разамтрањем пријава по  
благовременим приговорима, Комисија је донела одлуку да се 4 приговора  прихвате као основана, док 
је 11 приговора одбацила као неосноване.  
Комисија је на истој седници констатовала да је подносилац пријаве KONELEK d.o.o., Цара Душана 35, 
Земун, Београд, дана 19.7.2013. године, Секретаријату за привреду доставио допис број 239/13, којим 
обавештава Секретаријат за привреду да одустаје од додељених средстава. Комисија је усвојила захтев 
наведеног подносиоца пријаве и донела одлуку да истог брише са листе подносиоца пријава. У 
међувремену корисник средстава VITREUM doo, Молерова 51, Београд, доставио је Секретаријату за 
привреду допис од 24.07.2013.године, којим изјављује да одустаје од субвенције Секретаријата за 
привреду из разлога што је добио средства за исте намене од Агенције за страна улагања. 
Обзиром на сазнање да су   Национална агенција за регионални развој и SIEPA-a такође расписали 
конкурсе за доделу средстава за исте намене и да су средства већ додељена, Секретаријат за привреду 
је по службеној дужности тражио  информацију да ли се неко од корисника средстава који се налази на 
прелиминарној ранг листи за доделу средстава по конкурсу Секретаријата за привреду, налази и   на 
Одлукама о додели средстава ових институција. Национална Агенције за регионални развој је 
обавестила Секретаријат да је Prointer IT Solutions and Services, добио средства за увођење 
интегрисаног стандарда по захтевима ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и ИСО 27001:2005 и да је са 
корисником средстава Национална агенција закључила и потписала уговор о додели бесповратних 
средстава, тако да је Комисија донела одлуку да се Prointer IT Solutions and Services, којем су по 
прелиминарној Одлуци Секретаријата за привреду додељена средства за увођење и сертификацију 
истог стандарда - ИСО 9001:2008, брише са листе корисника средстава Секретаријата за привреду. 
 
Имајући у виду велики број пристиглих пријава које испуњавају услове из конкурса, а у циљу да што 
већи број корисника буде обухваћен Одлуком о додели средстава, Комисија за доделу средстава  
утврдила је да 26 подносиоца пријава испуњава све услове у складу са јавним позивом и Упутством за 
подношење пријава за добијање средстава. С обзиром да су првобитно одобрена средства за 
спровођење конкурса износила 5.000.000,00 динара и да су ребалансом буџета наведена средства 
смањена на  4.401.900,00 динара, Комисија је  заузела је став  да свих 26 корисника који испуњавају 
услове добију средства. Из наведеног разлога, Секретаријат за привреду је упутио Захтев Секретаријату 
за финансије са молбом  за додатна средства. По захтеву Секретаријата за привреду од Стране 
Секретаријата за финансије одобрена су средства у износу од 658.300,00 динара, тако да укупно 
опредељена средства за ове намене износе 5.060.200,00 динара.  
 
  
На седмој седници Комисије одржаној 10.9.2013.године, Комисија је у складу са Упутством за 
подношење пријава за доделу финансијских средстава - субвенција за увођење и сертификацију, 
односно ресертификацију међународних стандарда и Записником са шесте седнице одржане 23.07.   
2013.године, донела Одлуку да се средства доделе на 26 подносиоца пријава, у укупном износу од 
5.060.200.00 динара.  
 
На истој седници, Комисија је заузела став да свим подносиоцима пријава који испуњавају услове из 
конкурса  расподели износ од  5.060.200,00 динара. Међутим, како је  и овај износ укупних средстава  
недовољан да се свим корисницима  средстава који испуњавају услове  додели износ средстава која 
представљају оправдане трошкове, а која су  подносиоци пријава  тражили   од града Београда, 
Комисија је одлучила да у складу са тачком 3. Упутства за подношење пријава за доделу 
бесповратних финансијских средстава, за  18,92 %  умањи износ средстава  од   износа тражених 
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средстава по сваком кориснику изражених у спецификацији трошкова из Пријаве, тако да су сви 
подносиоци пријава који су испунили услове конкурса  добили средства умањена од тражених 
средстава односно за за 18,92 %.  Комисија је заузела овакав став у циљу да се  што већи број 
привредних субјеката који испуњавају услове конкурса обухвати Одлуком о додели средстава, тако да 
је укупан износ од 5.060.128,54 динара расподељен  на  26 корисника средстава.  
 
Приликом доношења Одлуке, Комисија се руководила критеријумима из тачке 6. Упутства да предност у 
додели  средства имају привредни субјекти  којима је растао број запослених радника у претходне 3 
године; запошљавање особа са инвалидитетом; референце подносиоца пријаве (искуство у обављању 
делатности, награде, извозна активност и слично); референце „консултантске куће“  и референце  
„сертификацоне куће“. Наведени критеријуми су појединачно  бодовани у лествици од 0-5 бодова, тако 
да је максималан број бодова могао да износи 25. Такође, услед изузетно лимитраног износа  средстава 
за ове намене, Комисија је одлучила да се средства искључиво доделе подносиоцима пријава којима 
нису по било ком основу додељивана средства  из буџета Града у току  2010, 2011. и 2012. године.  
 
Комисија је средства доделила за 26 подносиоца пријава од којих су 22 за увођење и сертификацију ISO 
9001:2008 система, 2 за увођење и сертификацију OHASAS система и 2 за увођење и сертификацију 
HACCP система. Средства су додељена за 3 средња и 23 мала привредна субјеката. Што се тиче 
територијалне распоређености, средства су додељена привредним субјектима на скоро свим општинама 
и то за 7 привредних субјеката са општине Нови Београд, за 2 привредна субјекта са општина Земун, 
Врачар, Звездара, Савски венац и Чукарица, док је на осталим општинама заступљен по 1 привредни 
субјект. 
 
Државна помоћ за доделу средстава привредним субјектима са територије града Београда за увођење и 
сертификацију, односно, ресертификацију међународних стандарда одобрена је решењем Комисије 
дозвољености државне помоћи бр.  31/1/2013-31  од  05. марта  2013.године. Предметна државна 
помоћ одобрена је као државна помоћ малим и средњим предузећима за услуге саветовања и 
подстицања инвестиција. 
 
На основу свега изложеног, Комисија је донела Одлуку као у диспозитиву.  

      
Председник Комисије 

 
                      ВЕРА АЛЕКСИЋ 

  
  
                                                 
 


