ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Комисијa за доделу бесповратних
финансијских средстава, субвенција
привредним субјектима са територије
града Београда за унапређење постојеће
туристичко-угоститељске понуде
VIII-01 бр. 404-11/12
07.11.2012. године

На основу Закључка градоначелника града Београда, број: 3-2479/12 - Г од 10. маја 2012. године,
Упутства за подношење пријава за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција
привредним субјектима са територије града Београда за унапређење постојеће туристичкоугоститељске понуде и Извештаја Комисије за нулти преглед на терену образоване од стране секретара
Секретаријата за привреду број VIII-04 бр. 404-11/12, од 27.08.2012. године, Комисија за доделу
бесповратних финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда
унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде, је дана 07.11. 2012. године, донела
ОДЛУКУ
I Додељују се финансијска средства, субвенције привредним субјектима са територије града Београда
за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде, следећим подносиоцима пријава:
1. СУР "ЧЕДИЋ", Чедић Милан Београд, Одабашићева 2, Београд, Општина Чукарица, матични број: 56027980;
ПИБ: 102848467, према Одлуци о разврставању, разврстано као предузетник, пријава поднета 12.09.2012 у 12:59
часова; шифра делатности је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Средства се
додељују за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде:
Укупни трошкови
Опис

баштенске клупе у етно стилу од
дрвених облица
баштенски столови у етно стилу од
дрвених облица
баштенске столице у етно стилу од
дрвених облица
столице дворишне етно - дрвена
кухињски креденци
витрина за излагање старих ствари
дрвена сеоска комода
дрвена клупа од пуног дрвета
витрина за зид
ноћни ормарић
полица дрвена за излагање сеоског
алата
полица дрвена за излагање старог
аутентичног посуђа
бочне странице изложбених старих
запрежних кола

КОМ.

Цена са
ПДВ-ом
(РСД)

Оправдани
трошкови

4

40,000.00

40.000,00

2

25,000.00

25.000,00

4
70
1
1
3
2
1
2

10,000.00
105,000.00
25,000.00
25,000.00
42,000.00
14,000.00
20,000.00
20,000.00

10.000,00
105.000,00
25.000,00
25.000,00
42.000,00
14.000,00
20.000,00
20.000,00

2

10,000.00

10.000,00

4

10,000.00

10.000,00

24.000,00
370,000.00

24.000.0
370,000.00

2
УКУПНО:

1

%

Износ за
исплату

85

314,500.00

310,000.00

2. СУЧЕВИЋ M DOO, Дуго поље 1А, Београд, Општина Вождовац, матични број: 20010541; ПИБ: 103718497, према
Одлуци о разврставању разврстани су као мало правно лице; пријава поднета 27.09.2012 у 13:00 часова; шифра
делатности је 5510 – хотели и сличан смештај. Средства се додељују за за унапређење постојеће туристичкоугоститељске понуде:
Укупни трошкови
Опис

КОМ.

Цена са
ПДВ-ом
(РСД)

Оправдани
трошкови

%

Етно зидна полица за вино и ракију

1

43.070,00

43.070,00

Етно греда испод шанка

1

12.213,00

12.213,00

Етно клупа

4

80.712,00

80.712,00

Етно сто

2

47.790,00

47.790,00

Троножац - етно

5

21.771,00

21.771,00

Етно светлећа реклама од дрвета

1

12.213,00

0,00

Етно буре

6

62.304,00

62.304,00

Носач за јеловник у етно стилу

1

12.390,00

12.390,00

Дрвена табла у етно стилу-путоказ за
рецепцију

1

5.900,00

5.900,00

Носач пршута од кованог гвожђа са
дебелом даском

1

11.564,00

0,00

Етно ТВ полица

1

26.550,00

26.550,00

Етно столица

8

72.216,00

72.216,00

Натпис радно време са знаком фирме
у етно стилу

1

9.440,00

0,00

418.133,00

384.916,00

УКУПНО:

Износ за
исплату

85

327.178,60

309.927,00

НАПОМЕНА: трошкови наведени у спецификацији трошкова - етно светлећа реклама од дрвета 1 комад
12.213,00 динара, носач пршута од кованог гвожђа са дебелом даском 1 комада 11.564,00.000,00 динара и натпис
радно време са знаком фирме у етно стилу 1 комад 9.440,00 динара, не може да се прихвати као оправдан трошак
обзиром да се ради о ситном инвентару а у Упутству је јасно дефинисано да се средства неће додељивати за
покриће трошкова који се односе на ситан инвентар и инвестициона улагаља већ само за покриће трошкова који
се односе на основна средстава (опрема и крупан инвентара).
3.
TUP YU PIRAMIDA DOO Др. Ивана Рибара 120А, Београд, Општина Нови Београд, матични број: 06190065,
ПИБ:100135743, према Одлуци о разврставању разврстани су као мало правно лице, пријава поднета 28.09.2012. у
13:02 часова, шифра делатности је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Средства се
додељују за за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде:

Укупни трошкови
Опис

КОМ.

топли и расхладни уређаји за чување
хране

УКУПНО:

Цена са ПДВом (РСД)

Оправдани
трошкови

%

364,620.00

364,620.00

85

364,620.00

364,620.00

309,927.00

2

Износ за
исплату

309,927.00

4. DINARA LJ, Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 255, Београд, Општина Земун, матични број: 61773614
ПИБ: 105962061, према Одлуци о разврставању, разврстано као предузетник, пријава поднета 01.10.2012. у 08:28
часова, шифра делатности је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Средства се
додељују за за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде:

Укупни трошкови
Опис

КОМ.

столови за ручавање
столице израђене од дрвета
расхладни уређај

10
40
2
УКУПНО:

Цена са
ПДВ-ом
(РСД)
78,000.00
120,000.00
96,000.00
294,000.00

Оправдани
трошкови

%

78,000.00
120,000.00
96,000.00
294,000.00

Износ за
исплату

85
249,900.00

249,900.00

5." GURMAN, Јована Суботића бр. 6, Београд, Општина Земун, МБ: 62487089, ПИБ: 107084711; према Одлуци о
разврставању, разврстано као предузетник, пријава поднета 01.10.2012. у 14:23 часова, шифра делатности је
5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Средства се додељују за за унапређење
постојеће туристичко-угоститељске понуде:

Укупни трошкови
Опис

КОМ.
2
4
2

столови израђени од дрвета
клупе са наслоном израђене од дрвета
декоративна бурад запремине 300л
антикварски предмети за декорацију
ентеријера

УКУПНО:

Цена са
ПДВ-ом
(РСД)
100,000.00
80,000.00
75,000.00

Оправдани
трошкови

%

100,000.00
80,000.00
75,000.00

45,000.00

0,00

300,000.00

255,000.00

Износ за
исплату

85

255,000.00

216,750.00

6. SUR KATUN, Матије Гупца 46-А, Београд, Oпштина Раковица, матични: 62426314, ПИБ: 106999528; према
Одлуци о разврставању, разврстано као предузетник, пријава поднета 01.10.2012. у 15:03 часова, шифра
делатности је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Средства се додељују за за
унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде:

Укупни трошкови
Опис
плински топ шпорет АТА
конвекцијска пећ UNOX XF 193-B

КОМ.
1
1
УКУПНО:

Цена са
ПДВ-ом
(РСД)
169,824.00
197,664.00
367,488.00

3

Оправдани
трошкови
169,824.00
197,664.00
367,488.00

%

Износ за
исплату

85
312,364.80

310,000.00

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.
IV Против Oдлуке Комисија за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција привредним
субјектима са територије града Београда за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде у
2012. години, подносилац пријаве може уложити приговор у року од осам дана од дана пријема Oдлуке.
Приговор се подноси Секретаријату за привреду, са назнаком – за Комисију за доделу бесповратних
финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за
унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде.

Oбразложење
Закључком Градоначелника града Београда број: 3-2479/12 - Г од 10. маја 2012. године, дата је
сагласност Секретаријату за привреду за спровођење поступка доделе финансијских средставасубвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење постојеће туристичкоугоститељске понуде у 2012. години. Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-01
бр.404-11/12 од 27.08.2012.године формирана је Комисија за доделу бесповратних финансијских
средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда унапређење постојеће
туристичко-угоститељске понуде. Решењем секретара Секретаријата за привреду број VIII-01 бр.40411/12 од 27.08.2012.године формирана је Комисија за нулти преглед на терену. Комисија је на првој
седници одржаној 27.08.2012.године, усвојила Упутство за подношење пријава за доделу бесповратних
финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са територије града Београда за
унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде и текст јавног позива.
Позив за доделу средстава објављен је у средствима јавног информисања 31. августа 2012. 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
01. октобар 2012. године до 16 часова.
Након истека рока за достављање пријава, на другој и трећој седници одржаној дана 02.10.2012.и
03.10.2012. године, Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава је констатовала
да је достављено укупно 21 пријаве, од којих је до утврђеног рока за достављање пријава пристигло
укупно 19 благовремених пријава, а за 2 пријаве Комисија је констатовала да су пристигле након
утврђеног рока:
Неблаговремене пријаве:
1. REBOX производња и промет, Гандијева 172, Београд, Општина Нови Београд, Београд,;
пријава поднета 01.10.2012. у 16:10 часова;
2. Богићевић Милорад, Марковац 4б, Младеновац 11400, пријава поднета 04.10.2012. године у
10:51 часова
Комисија је констатовала да су напред наведене пријава неблаговремена те као такве нису узете
у обзир приликом разматрања пријава.
Комисија је покренула поступак отварања и разматрања 19 благовремених пријава на наредним
седницама одржаним у периоду од 03.10. до 15.10.2012. године. У даљем раду, Комисија је
констатовала да су 9 пријава потпуне а 10 пријава непотпуне, односно да подносиоци пријава нису
доставили потребну документацију у складу са тачком 5. Упутства. Такође, у овом периду Комисија је
констатовла да је 09.10.2012. године у 10,12 сати, достављена допуна документације од стране Николић
Бранислава –Код Браце, коју Комисија у складу са тачком 10 Упутства није узимала у обзир приликом
разматрања пријава.
4

Благовремене и потпуне пријаве су:
1. СУР "ЧЕДИЋ", Чедић Милан, Одабашићева 2, Београд, Oпштина Чукарица, тел. 0641500104; МБ:
56027980; ПИБ: 102848467, пријава поднета 12.09.2012 у 12:59 часова; шифра делатности је 5610 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење
постојећих капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су
опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују
одговарају етно обележјима
2. СУЧЕВИЋ М ДОО, Дуго поље 1А, Београд, Општина Вождовац, тел. 0113907777; МБ: 20010541; ПИБ:
103718497; пријава поднета 27.09.2012 у 13:00 часова; шифра делатности је 5510 – хотели и сличан
смештај. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима;
3. TUP YU PIRAMIDA DOO Др. Ивана Рибара 120А, Београд, Општина Нови Београд, тел. 0112288123,
063273282, МБ: 06190065, ПИБ:100135743, пријава поднета 28.09.2012. у 13:02 часова, шифра делатности
је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за:
Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда,
који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују
одговарају етно обележјима;
4. Ресторан "ДРУГА КУЋА", Баштованска 57б, Бањица, Београд, Општина Вождовац, MB: 61156569, ПИБ:
106639908, тел. 0641707881; пријава поднета 28.09.2012. у 13:57 часова, шифра делатности је 5610 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење
постојећих капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су
опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују
одговарају етно обележјима;
5. СУТР „НА КРАЈ СВЕТА“ Ада Циганлија бб, почетак леве обале, Београд, Општина Чукарица, МБ:
55375208 ПИБ: 102560437, тел. 0113572978, 0641497899; пријава поднета 28.09.2012. у 15:10 часова;
шифра делатности је 5630 - услуге припремања и послуживања пића. Подносилац пријаве поднео је за:
Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда,
који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују
одговарају етно обележјима;
6. ДИНАРА Љ, Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 255, Београд, Општина Земун, МБ: 61773614 ПИБ:
105962061, тел. 0118480829; пријава поднета 01.10.2012. у 08:28 часова, шифра делатности је 5610 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење
постојећих капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су
опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују
одговарају етно обележјима;
7. ГУРМАН, Јована Суботића бр. 6, Београд, Општина Земун,; тел. 01121090538, 063313697, МБ: 62487089,
ПИБ: 107084711; пријава поднета 01.10.2012. у 14:23 часова, шифра делатности је 5610 - делатност
ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих
капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у
етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно
обележјима;
8. СУР КАТУН, Матије Гупца 46-А, Београд, Oпштина Раковица, тел. 0600272013; МБ: 62426314, ПИБ:
106999528; пријава поднета 01.10.2012. у 15:03 часова, шифра делатности је 5610 - делатност ресторана и
покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и
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квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији
ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима;
9. СУР Ресторан "БИСЕР", Бродарска 1, Београд, Општина Нови Београд, тел. 0113113353; МБ: 61486305;
ПИБ: 100136836 пријава поднета 01.10.2012. у 15:52 часова; шифра делатности је 5610 - делатност
ресторана и покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих
капацитета и квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у
етно стилу, чији ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно
обележјима.

Непотпуне и одбачене пријаве уз које подносоци пријава нису доставили тражену докуменатцију су:
1. Стара српска кућа доо Џона Кенедија 10, Општина Земун, матични број пријава поднета 24.09.2012 у 10:39
часова. Подносилац пријаве није доставио следећу документацију: оверену печатом привредног субјекта
спецификацију трошкова, тј «буџет активности», фотокопију Извода о регистрацији привредног субјекта из
АПР-а и фотокопију Извода из Агенције за привредне регистре о разврставању привредног субјекта на мало
или средње лице;
2. СУР БАБИНСКА КОЛИБА, 1. Маја 100Ц 11262 Моштаница, пријава поднета 24.09.2012 у 12:30 часова.
Подносилац пријаве доставио је само пријаву без пратеће документације;
3. Сумеђ СТР Симић Владимир, Видиковачки венац 82, пријава поднета 28.09.2012 у 9:28 часова. Подносилац
пријаве није доставио следећу документацију: спецификацију трошкова, тј «буџет активности», већ су
доставили две профактуре од 27.09. и 14.09., оверене печатом привредног субјекта изводе из биланса
стања и биланса успеха.
4. СУР Мићина домаћа Кујна, Милан Стојановић, Првомајска 108, Земун, пријава поднета 28.09.2012. у 10:44
часова. Подносилац пријаве није доставио извод из биланса успеха за 2011. годину већ само за 2010.
годину.
5. 7+7 ДОО, Кнеза Вишеслава 66А, Општина Чукарица, пријава поднета 28.09.2012. у 13:00 часова.
Подносилац пријаве није доставио следећу документацију: потписану од стране овлашћеног лица за
заступање и оверену печатом привредног субјекта спецификација трошкова тј «буџет активности»,
попуњену изјаву да привредни субјект није у тешкоћама, оверену печатом привредног субјекта и потписану
од стране овлашћеног лица за заступање у привредном субјекту изјава којом се потврђује да су подаци и
информације у пријави тачне;
6. Ресторан "КОД БРАЦЕ", Ибарски пут број 36, Барајево, Општина Барајево, Београд, пријава поднета
01.10.2012. у 14:19 часова. Подносилац пријаве није доставио следећу документацију: фотокопију Извод о
регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне регистре и попуњену Изјаву да привредни
субјект није примио државну помоћ де минимис;
7. СУР РИБЊАК ПРО, Крњача, Јојићев Дунавац ББ, пријава поднета 01.10.2012. у 14:49 часова. Подносилац
пријаве није доставио следећу документацију: спецификацију трошкова тј «буџет активности», фотокопију
извод о регистрацији привредног субјекта из Агенције за привредне регистре, изводе из биланс стања и
биланса успеха, потврду надлежне пореске управе да су за текућу годину измирени доспели порези,
доприноси и други јавни приходи, у складу са прописима Републике Србије, фотокопију извода из АПР-а о
разврставању привредног субјекта на мало или средње правно лице, фотокопију личне карте овлашћеног
лица, фотокопију депо картона, као ни доказе о промовисању туристичке понуде;
8. САЛАШ СТРЕМЕН, Предраг Бојовић, Савска бб, Јаково 11276 Београд, Општина Сурчин, пријава поднета
01.10.2012. у 15:02 часова. Подносилац пријаве је регистрован мање од годину дана и има прекид рада од
04.01.2012. године дo 09.03.2012. године. Поднео је биланс успеха али од 01.01.2012 до 04.01.2012.
године;а у потврди надлежне пореске управе да су за текућу годину измирени доспели порези, доприноси
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и други јавни приходи, у складу са прописима Републике Србије – навадено је само да је поступак
опорезивања у току.
9. Угоститељска радња "ТОШИНО СОКАЧЕ", Тошин бунар 148, Београд, Општина Нови Београд, пријава
поднета 01.10.2012. у 15:39 часова. Подносилац пријаве није доставио следећу документацију: оверену
печатом привредног субјекта Изјаву да привредном субјекту нису додељена средства за исте оправдане
трошкове, оверену печатом привредног субјекта Изјаву да привредни субјект није примио државну помоћ
де минимис, оверену печатом привредног субјекта Изјаву да привредни субјект није у тешкоћама, изводе из
биланса стања и успеха, извод о регистрацији из АПР-а, потврду надлежне пореске управе да су за текућу
годину измирени доспели порези, доприноси и други јавни приходи, у складу са прописима Републике
Србије, фотокопију извода из АПР-а о разврставању привредног субјекта на мало или средње правно лицем
и фотокопију картона депонованих потписа.
10. УР ДУЊА ДУЊА, Забран 61, 11500 Београд, Општина Обреновац, пријава поднета 01.10.2012. у 15:50
часова; Подносилац пријаве је доставио потврду надлежне пореске управе да је измирио само здравствено
осигурање.

Комисија за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција привредним субјектима са
територије града Београда за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде одржала је
седницу данa 19.10.2012. године, у просторијама Секретаријата за привреду и у складу са поглављем 7
тачка 2 Упутства за доделу бесповратних финансијских средстава, субвенција привредним субјектима
са територије града Београда за унапређење постојеће туристичко-угоститељске понуде формирала је
коначан списак подносиоца горе наведених благовремених и потпуних пријава и у виду Извештаја
предала Комисију за нулти преглед на терену.
Дана 02.10.2012. године одржана је прва седница а дана 05.11.2012. године одржана је друга
седница Комисије за нулти преглед на терену.
На одржаним седницама Комисија за нулти преглед на терену усвојила је предлог Записника за
излазак Комисије за нулти преглед, којим су утврђени критеријуми за објекте у којима се пружају услуге
смештаја, исхране и пића или само исхране и пића на територији града Београда и критеријуми за етно
ресторане за унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у којима се пружају услуге исхране и
пића, на територији града Београда, и предлог Извештаја о извршеном нултом прегледу а који ће се
предати Комисији за доделу бесповратних финансијских средстава - субвенција привредним субјектима са
територије града Београда на даље разматрање у складу са тачком 7 подтачком 3. Упутства.
Записник Комисије за нулти преглед на терену састојао се од бодовне листе и то:
1. Амбијентална целовитост - 1- 10 бодова
(аутентично, усаглашено са осталим просторима, како спољним тако и унутрашњим);
2. Екстеријер
1-10 бодова
(простор који уводи у ентеријер мора имати акценте амбијента и повезати га са унутрашњим
простором);
3. Ентеријер - 1-10 бодова
(Обухвата мобилијар и естетику обраде зидова, плафона, подова , организацију простора распоред елемената простора, а све са националним одликама);
4. Начин припреме хране 1-10 бодова
(припрема специјалитета на традиционалан начин , по оригиналној традиционалној рецептури јела која су затупљена на овим просторима );
5. Начин сервирања - послуживања хране 1-10 бодова
(да ли се храна и пиће служи у традиционалном посуђу, да ли особље у објекту носи
традиционалну ношњу и слично);
6. Подручје на које се субвенција односи – 1-10 бодова;
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7. Интеракција са традицијском културом 1-10 бодова (укупан утисак - како ресторан у
целини презентује традицијску културу, међусобна усклађеност појединачних елемената и
њихова усклађеност с традицијом).
Максималан број бодова износио је 70 а минимални број бодоба који је био неопходан да
угоститељски објекат има да би се сматрало да су испуњени услови из тачке 1. (циљеви) Упутства
износио је 35.
Дана 25.10.2012. године Комисија за нулти преглед на терену почела је са радом, а завршила дана
02.11.2012. године.
У складу са Записником од 05.11.2012. године као и тачком 7. подтачком 3. Упутства, Комисија за
нулти преглед на терену сачинила је коначан Извештај који су подносиоци благовремених и потпуних
пријава испунили и који нису испунили један од услова из тачке 1 (Циљеви) Упутства за доделу
бесповратних средстава, субвенција привредним субјектима на територији гарад Београда за
унапређење туристичко угоститељске понуде, и то:
Подносиоци пријава који су испунили један од услова из тачке 1 (Циљеви) Упутства, односно који
имају више од 35 бодова и чија је коначна оцена ПРОЛАЗНА су:
1. СУР "ЧЕДИЋ", Чедић Милан Преузетник Београд, Одабашићева 2, Београд, Општина Чукарица, тел.
0641500104; МБ: 56027980; ПИБ: 102848467, пријава поднета 12.09.2012 у 12:59 часова; шифра делатности
је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 61 бод;
2. СУЧЕВИЋ М ДОО, Дуго поље 1А, Београд, Општина Вождовац, тел. 0113907777; МБ: 20010541; ПИБ:
103718497; пријава поднета 27.09.2012 у 13:00 часова; шифра делатности је 5510 – хотели и сличан
смештај.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 56 бодова;
3. TUP YU PIRAMIDA DOO Др. Ивана Рибара 120А, Београд, Општина Нови Београд, тел. 0112288123,
063273282, МБ: 06190065, ПИБ:100135743, пријава поднета 28.09.2012. у 13:02 часова, шифра делатности
је 5610 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 56 бодова;
4. ДИНАРА Љ, Батајница, Мајора Зорана Радосављевића 255, Београд, Општина Земун, МБ: 61773614 ПИБ:
105962061, тел. 0118480829; пријава поднета 01.10.2012. у 08:28 часова, шифра делатности је 5610 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 46 бодова;
5. СУР КАТУН, Матије Гупца 46-А, Београд, Oпштина Раковица, тел. 0600272013; МБ: 62426314, ПИБ:
106999528; пријава поднета 01.10.2012. у 15:03 часова, шифра делатности је 5610 - делатност ресторана и
покретних угоститељских објеката. Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и
квалитета услуга у етно ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији
ентеријер, као и понуда јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 42
бода;
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6. ГУРМАН, Јована Суботића бр. 6, Београд, Општина Земун,; тел. 01121090538, 063313697, МБ: 62487089,
ПИБ: 107084711; пријава поднета 01.10.2012. у 14:23 часова, шифра делатности је 5610 - делатност
ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 37 бодова;

Подносиоци пријава који су нису испунили један од услова из тачке 1 (Циљеви) Упутства, односно
који имају мање од 35 бодова и чија је коначна оцена НЕПРОЛАЗНА су:
1. СУТР „НА КРАЈ СВЕТА“ Ада Циганлија бб, почетак леве обале, Београд, Општина Чукарица, МБ:
55375208 ПИБ: 102560437, тел. 0113572978, 0641497899; пријава поднета 28.09.2012. у 15:10 часова;
шифра делатности је 5630 - услуге припремања и послуживања пића.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима,укупно 8 бодова;
2. Ресторан "ДРУГА КУЋА", Баштованска 57б, Бањица, Београд, Општина Вождовац, MB: 61156569, ПИБ:
106639908, тел. 0641707881; пријава поднета 28.09.2012. у 13:57 часова, шифра делатности је 5610 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 11 бодова;
3. СУР Ресторан "БИСЕР", Бродарска 1, Београд, Општина Нови Београд, тел. 0113113353; МБ: 61486305;
ПИБ: 100136836 пријава поднета 01.10.2012. у 15:52 часова; шифра делатности је 5610 - делатност
ресторана и покретних угоститељских објеката.
Подносилац пријаве поднео је за: Унапређење постојећих капацитета и квалитета услуга у етно
ресторанима на територији града Београда, који су опремљени у етно стилу, чији ентеријер, као и понуда
јела и пића која се припремају и услужују одговарају етно обележјима - укупно 16 бодова.

Комисија за нулти преглед на терену је констатовала да СУР „НА КРАЈ СВЕТА“, Ресторан "ДРУГА
КУЋА" и СУР Ресторан "БИСЕР", нису етно ресторани, односно нису опремљени у етно стилу, ентеријер,
као и понуда јела и пића која се припремају и услужују не одговарају етно обележјима и нису у духу
традиционалне културе. Ентеријер у наведеним ресторанима само спорадично садржи елементе
традициског уређења простора као и понуда јела и пића, односно ресторани не испуњавају услове из
тачке 1 попдтачка 2. (ЦИЉЕВИ) Упутства за доделу бесповратних средстава, субвенција привредним
субјектима на територији гарад Београда за унапређење туристичко угоститељске понуде.
Дана 05.11.2012. године Комисија за нулти преглед на терену доставилија је Извештај о
извршеном нултом прегледу на тeрену, Комисији за доделу бесповратних финансијских средстава субвенција привредним субјектима са територије града Београда на даље разматрање у складу са
тачком 7 подтачком 3. Упутства.
На осмој седници одржаној 07.11.2012. године, Комисија за доделу бесповратних финансијских
средстава - субвенција привредним субјектима са територије града Београда, је прегледала и усвојила
Извештај о извршеном нултом прегледу на тeрену достављеном од стране Комисија за нулти преглед и
извршила детаљан увид у достављене потпуне пријаве. На истој седници Комисији за доделу
бесповратних финансијских средстава - субвенција привредним субјектима са територије града
Београда утврдила је оправдане трошков за подносиоце благовремених и потпуних пријава а који су
испунили један од услова из тачке 1 (Циљеви) Упутства на основи Извештаја Комсије за нулти преглед
на терену и сачинила Извештај о прегледу и оцени пријава.
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На основу Извештај о извршеном нултом прегледу на тeрену Комисија је на осмој седници,
одржаној 07. новембра 2012.године извршила избор пријава које испуњавају услове, тако што је
констатовала да је 6 пријава поднето у складу са условима и критеријумима утврђеним Упутством и то:







СУР "ЧЕДИЋ- укупно 61 бод;
СУЧЕВИЋ М ДОО- укупно 56 бодова;
TUP YU PIRAMIDA DOO- укупно 56 бодова;
ДИНАРА Љ, - укупно 46 бодова;
СУР КАТУН -укупно 42 бода;
ГУРМАН- укупно 37 бодова;

Пријаве које су одбијене јер не испуњавају услове и критеријуме прописане Упутством. Подносиоци
пријава који су нису испунили један од услова из тачке 1 (Циљеви) Упутства, односно који имају мање
од 35 бодова и чија је коначна оцена НЕПРОЛАЗНА:




СУТР „НА КРАЈ СВЕТА“ укупно 8 бодова;
Ресторан "ДРУГА КУЋА"-- укупно 11 бодова;
СУР Ресторан "БИСЕР",-укупно 16 бодова

На истој седници 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 унапређење туристичко-угоститељске понуде , за 6 подносиоца пријава у укупном
износу од 1.706.504,00 динара. Средства за ове намене су обезбеђене Финансијским планом прихода
и расхода Секретаријата за привреду за 2012.годину и Одлуком о буџету града за 2012.годину.
Државна помоћ за доделу средстава привредним субјектима са територије града Београда за
унапређење туристичко-угоститељске понуде одобрена је решењем Комисије о дозвољености државне
помоћи бр. 76/1/2012-25 од 04. априла 2012.године. Предметна државна помоћ одобрена је као
државна помоћ малим и средњим предузећима за унапређење туристичко-угоститељске понуде.
На основу свега изложеног, Комисија је донела Одлуку као у диспозитиву.

Председник Комисије
Дејан Веселинов
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