
 
 

З А П И С Н И К 
 

 
 
Са треће седнице Комисије за привреду и предузетништво на територији градске општине            

Обреновац одржане у уторак , 06.03.2018. године, са почетком у 9,00 часова у згради градске               
општине Обреновац. 

Предраг Јовановић, председник Комисије отворио је седницу и констатовао да истој           
присуствују чланови Комисије : Милијан Вуковић, Бранко Мрђа, Бранко Живковић, Драган           
Веселиновић, Никола Узелац и Милан Миленковић те да постоји кворум за пуноважан рад и              
одлучивање. 
 

За овим је једногласно од присутних чланова Комисије усвојен следећи: 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ  
2. ОТВАРАЊЕ И РАЗМАТРАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА         

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА      
ПРЕДУЗЕТНИШТВА , МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  

3. РАЗНО 
 

Затим се прешло на разматрање појединачних тачака дневног реда. 
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ 

Након читања и разматрања записника са друге седнице са нарочитим освртом на тачку два              
дневног реда , једногласно усвојен записник са 2.седнице Комисије. 

2. ОТВАРАЊЕ И РАЗМАТРАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС        
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА       
ПРЕДУЗЕТНИШТВА , МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

Председник Комисије Предраг Јовановић, на почетку је истакао да се до 06.03.2018 на             
јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пријавило 118 привредна субјекта и да ће             
на седници бити отворено 10  приспелих пријава и то : 
 

1. Агенција за остале пословне делатности „VESNA 72“, власника Весне         
Миливојевић  

2. SZFR „KOD NIDŽE“ власника Осмокровић Николе,  
3. „IZO-EKO PLUS“ doo, власника Мирјане Јоковић  
4. SGZR „ARGO“, власника Љиљане Марјановић,  
5. Предузеће за производњу, трговину и услуге „GRAND CTU“ doo , власника           

Александра Карића ,  
6. „D&S“doo , власника Милоша Јоцића 
7. Браварска радња „LIPE METAL“, власника Петра Липовца,  
8. Предузеће за трговину и услуге „NLT-NEW LINE TRANSPORT“ , власника          

Горана Ристића ,  
9. Аутосервис „VESELINOVIĆ“ , власника Драгана Веселиновића,  



10.  „BOLCOM CO “ doo , власника Слободана Ковачевића,  
Након отварања и прегледања документације горе побројаних учесника конкурса од          
стране чланова Комисије утврђено  да је : 

- Девет (9) подносиоца пријава предало потпуну и благовремену документацију ,          
односно да испуњавају конкурсом предвиђене услове. 

- И да један подносилац пријаве не испуњава услове предвиђене конкурсом јер је            
регистрован за обављање делатности трговине на мало металном робом, бојама и           
стаклом у специјализованим продавницама. Јавним конкурсом за доделу        
бесповратних средстава предвиђено да право учешћа немају привредни субјекти у          
сектору трговине малопродаје/велепродаја .  

Комисија за привреду и предузетништво предлаже председнику ГО Обреновац да          
донесе одлуку о додели бесповратних средстава за 9 подносиоца пријава на конкурс,            
који ће се финансирати средствима буџета ГО Обреновац у 2018.години. 
Предлаже се да се следећим подносиоцима пријава одобре следећи појединачни          
новчани износи 

1. Агенција за остале пословне делатности „VESNA 72“, власника Весне         
Миливојевић у износу од 60.000,00 динара 

2. SZFR „KOD NIDŽE“ власника Осмокровић Николе, у износу од 60.000,00          
динара  

3. „IZO-EKO PLUS“ doo, власника Мирјане Јоковић у износу од 58.590,00          
динара 

4. SGZR „ARGO“, власника Љиљане Марјановић, у износу од 59.980,00         
динара 

5. Предузеће за производњу, трговину и услуге „GRAND CTU“ doo ,          
власника Александра Карића , у износу од 60.000,00 динара 

6. Браварска радња „LIPE METAL“, власника Петра Липовца, у износу од          
60.000,00 динара 

7. Предузеће за трговину и услуге „NLT-NEW LINE TRANSPORT“ ,         
власника Горана Ристића , у износу од 60.000,00 динара 

8. Аутосервис „VESELINOVIĆ“ , власника Драгана Веселиновића, у износу        
од 59.400,00 динара. 

9. „BOLCOM CO “ doo , власника Слободана Ковачевића, у износу од            
59.000,00 динара 

 
Комисија предлаже да се пријава Милоша Јоцића власника „D&S“doo одбаци из           
разлога јер не испуњава један од услова за остваривање права на доделу            
бесповратних новчаних средстава јер је регистрован за обављање делатности         
трговине на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим          
продавницама. Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава предвиђено да         
право учешћа немају привредни субјекти у сектору трговине        
малопродаје/велепродаја. 
Како није било даље дискусије прешло се на следећу тачку дневног реда. 

3.РАЗНО 
Како није више било питања и дискусије седница је завршена у 10:00 часова. 
 



Обрадила  
Невена Симић Пајић                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                     Предраг Јовановић 


