
ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ДОМАЋИХ И 

МЕЂУНАРОДНИХ КОНГРЕСА, МАНИФЕСТАЦИЈА, ФЕСТИВАЛА, ЕДУКАЦИЈА, 

СЕМИНАРА, ИЗЛОЖБИ, МЕЂУНАРОДНОГ И ДОМАЋЕГ КАРАКТЕРА, КАО И 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊЕМ ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  БЕОГРАДА У 2017. 

ГОДИНИ 

 

Р. б НАЗИВ НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 
БРОЈ 

БОДОВА 

ВИСИНА 
ОДОБРЕНИХ 

СРЕДСТАВА 

1 

НВО 

''АЛТЕРНАТИВНА 
ПРИЛИКА'' 

Израда мобилне апликације 

''Добродошли у Београд'' 
40 1,000,000.00 

2 
СРПСКИ ''DRAGON 
BOAT'' САВЕЗ 

Манифестација интернационалног 

карактера „ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ 

DRAGON BOAT ФЕСТИВАЛ“ 

39 436,400.00 

3 
ВИНСКИ ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ 

Фестивал Манифестација 

прехрамбених производа „БЕГЕФ 
2017“ 

39 1,000,000.00 

4 АРТЛИНК 
Међународни фестивал „АртЛинк 

Фестивал младих талената“ 
38 460,000.00 

5 
КЛАСТЕР ПУТЕВА 

КУЛТУРЕ 
Манифестација „Тесла дани 2017“ 38 231,300.00 

6 СРБИЈА ЗА МЛАДЕ 
Међународна конференција, 

едукативни догађај „BELGRADE 

TOURISM CONFERENCE“ 

37 826,500.00 

7 
ЦЕНТАР ЗА УРБАНИ 
РАЗВОЈ 

Интерактивна 3D анимација 
''UNDERГРАД – ХЕКАТА'' 

37 920,000.00 

8 
НВО ''ПЛЕМЕ 
ЏУНГЛЕ'' 

Фестивал „Калемегдан Самер 
Фестивал „Бали Вондерленд“ 

36 667,493.00 

9 
УДРУЖЕЊЕ 

''ДУНАВ У СРЦУ'' 

Фестивал „FISH FEST BEOGRAD 

2017“ 
36 1,000,000.00 

10 РОМАГ 
Манифестација „Београђанке вам 

откључавају врата Београда“ 
36 381,600.00 

11 
АСОЦИЈАЦИЈА 
БЕОГРАДСКИ 

МАНИФЕСТ 

Фестивал међународног карактера 

''Београдски манифест'' 
35 540,000.00 



12 

ЦЕНТАР ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

МЛАДИХ-ЦУПМ 

Мултимедијални пројекат ''360 водич 

кроз Београд/Belgrade 360 city guide'' 
34 980,000.00 

13 
УДРУЖЕЊЕ СРБИЈЕ 
ЗА ЦЕЛИЈАКЛИЈУ 

Међународни симпозијум „Генерална 

Скупштина чланица Европске 
асоцијације националних удружења 

- AOECS“ 

34 400,000.00 

14 КУД ''СВЕТИ САВА'' 

Фестивал „Међународни 

такмичарски ФИДАФ фестивал 
фолклора BELGRADE AWARD 2017“ 

34 1,000,000.00 

15 

УДРУЖЕЊЕ 

ТУРИСТИЧКИХ 

ВОДИЧА СРБИЈЕ 

Семинар Туристичких водича 34 155,900.00 

16 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
''NEA PANGEA'' 

Фестивал „Belgrade Global Fest“ 34 - 

17 

ЦЕНТАР ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ЗАШТИТУ 
ЗДРАВЉА 

ИТ у здравственом туризму 

''Туристички производи у пракси 

домаћих јавних и приватних 
здравствених установа'' 

34 - 

18 РОМАГ 

Израда дигиталног и 

мултимедијалног садржаја и израда 
апликација „Упознајте Београд кроз 

очи Рома“ 

34 - 

19 

УДРУЖЕЊЕ ЗА 
ЗАШТИТУ И ПРАВА 

ЖИВОТИЊА 
''СЛОБОДА ЗА 

ЖИВОТИЊЕ'' 

Трећи по реду међународни 

фестивал „BeGeVeGe festival“ 
34 - 

20 
УДРУЖЕЊЕ 
ПЕТРУЦ 1910 

Међународни фестивал „Венац 
љубави, вина и виногорја“ 

32 - 

21 
БЕОГРАДСКИ 
ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА 

8. Београдски фестивал цвећа 32 - 

 
 Пројекти и програми који се налазе на Листи  вредновања су благовремени, 
потпуни  и испуњавају услове Јавног конкурса. Средства се додељују за програме и 
пројекте од редног бр. 1. до редног бр. 15.  у складу са расположивим финансијским  
средствима  Секретријата за привреду и Одлуке о буџету града Београда („Сл.лист града 
Београда“ бр. 125/16, 2/17 и 43/17).  
 

 

 

 



 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ 

 

1. УГ ''АСОЦИЈАЦИЈА ЕДУКАТИВНИХ РОМСКИХ ЦЕНТАРА'', Земун Војни пут 2 бр.54, 

Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 

 

- Биланс стања и биланс успеха за 2016. годину; 
- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 
нотара; 

- Доказ да законски заступник није осуђиван и то: 
Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 
изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 
др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 
печатом; 
 

2. УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ФАЛИ ТИ ЈЕДАН ПАПИР, Витезова 

Карађорђеве звезде 50, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 

изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 

др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 

печатом; 

 

3. КЛУБ САЛАМАНДРА, Професора Андоновића 39/Е, Раља; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 

Републике Србије, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 

нотара; 

- Пројекат за израду дигиталног, мултимедијалног садржаја који је намењен 

туристичкој промоцији Београда, за набавку услуге обраде мултимедијалног 

садржаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, као и пројекат који се 

односи на израду апликација за оперативне системе Android и IOS намењен 



туристичкој промоцији Београда (потписан од стране овлашћеног лица од стране 

подносиоца пријаве и оверен печатом) 

 

4. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ТУРИЗМА, ПРИРОДЕ, КУЛТУРЕ ''ПУТЕВИМА СРБИЈЕ'', 
Војвођанска 378 б, Сурчин; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 

Републике Србије, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 

нотара; 

- Доказ да законски заступник није осуђиван и то: 

Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване 

криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

5. УДРУЖЕЊЕ КИШОБРАН, Захумска 11, Београд, 

Непотпуна документација – недостаје: 

Доказ да законски заступник није осуђиван и то: 

- Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

6. УДРУЖЕЊЕ ЗА СЦЕНСКУ И МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ ''МЕГА АРТ-СМ'', Јелзовачка 

2/2, Раковица, Београд 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења надлежне пореске управе да је 

најкасније до дана објављивања конкурса, измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне приходе у складу са прописима Републике Србије, у оригиналу или 

фотокопији овереној у суду, општини или код нотара; 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од 
кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 
изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 



др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 
печатом; 

 

7. КУД ''ШУМАДИЈА'', Краља Александра I 105, Влашка, Младеновац; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења надлежне пореске управе да је 

најкасније до дана објављивања конкурса, измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне приходе у складу са прописима Републике Србије, у оригиналу или 

фотокопији овереној у суду, општини или код нотара; 

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од 
кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
 

8. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НА ВОЖДОВЦУ-

ВОЖД'', Ул. Јове Илића 89, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Пројекат за израду дигиталног, мултимедијалног садржаја који је намењен 
туристичкој промоцији Београда, за набавку услуге обраде мултимедијалног 
садржаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, као и пројекат који се 
односи на израду апликација за оперативне системе Android и IOS намењен 
туристичкој промоцији Београда (потписан од стране овлашћеног лица од стране 
подносиоца пријаве и оверен печатом) 
 

9. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''BE RESPONSIBLE'', Милана Јовановића 39, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Потврда или изјава и др да су испуњене уговорне обавезе уколико су подносиоци 
пријава раније користили средства из буџета Републике Србије или локалне 
самоуправе 
 

10. ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ МИКОЛОГА СРБИЈЕ, Др Суботића 1, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  

 Доказ да законски заступник није осуђиван и то: 

- Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
 



11. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВА ИДЕЈА, Јованке Радаковић 12, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије,  

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од 
кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
 

12. ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М.КОЛАРЦА, Студентски трг 5, Београд, 

Непотпуна документација – недостаје:  

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије, (достављено Уверење ПУ је од 6.03.2017, године) 
 

13. УДРУЖЕЊЕ НАШЕ РУКЕ, Булевар ЈНА 75, Раковица, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 

- Потврда или изјава и др да су испуњене уговорне обавезе уколико су подносиоци 
пријава раније користили средства из буџета Републике Србије или локалне 
самоуправе 

 

14. УДРУЖЕЊЕ ''ЦИВИЛНЕТ'', Браће Југовића 6, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије, 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 
изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 
др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 
печатом; 
 

15. СПОРТ ХУС, Милије Станојловића 30, Чукарица, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  

- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије, 



- Оригинал или оверена фотокопија Уверења из казнене евиденције издато од 
стране Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од 
кривчних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 
изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 
др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 
печатом; 
 

16. ЦЕНТАР ЗА ГЛОБАЛНЕ КРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ, Лозничка 5а, Београд 

Непотпуна документација – недостаје:  

- Биланс стања и биланс успеха за 2016. годину; 
- Уверење надлежне пореске управе да је најкасније до дана објављивања конкурса, 

измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне приходе у складу са прописима 
Републике Србије, 

- Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

- Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација, семинара, 
изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 
др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве и оверен 
печатом; 
 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВE ЈАВНОГ КОНКУРСА  

 

 
1. УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ЏЕЗА ''ЏЕЗИФЕСТ'', Браће Крсмановића 8, Београд; 

Увидом у достављену пријаву Удружења љубитеља џеза „ЏЕЗИФЕСТ“ утврђено је да 

наведено удружење неиспуњава услове конкурса у делу који се односи на услов да 

учесник конкурса има регистровано седиште на територији града Београда најмање 1 

годину, пре објављивања текста конкурса у средствима јавног информисања. 

2. САВЕЗ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ 1912-1920, Браће Југовића 19, Дом Војске 

Србије, Београд; 

Увидом у достављену пријаву Савеза потомака ратника Србије 1912-1920 Комисија је 

утврдила да се наведени пројекат превасходно односи на унапређење у области културе 

и заштите културне баштине града Београда. 

3. ''АКОРД ГРОУП'', Жикице Јовановића Шпанца 23, Гроцка, Београд; 



Увидом у достављену пријаву Акорд Гроуп- Комисија је утврдила да наведени програм не 

спада у област која подстиче развој туристичко угоститељске делатности. 

4. БЕОГРАДСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ, Шумадијски трг 6, Раковица, Београд; 
 

Увидом у достављену пријаву Београдског културног клуба утврђено је да период 
реализације пројекта не одговара условима из конкурса, односно реализација 
пројекта је у 2019. години. 
 
 

НЕБЛАГОВРЕМЕНА ПРИЈАВА 
 
 

1. САВЕЗ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА, Балканска 4, Београд. 
 
 

На Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката по 

конкурсу учесници имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног 

објављивања на званичној интернет страни Града Београда. 

 
У Београду, 08.09.2017. године          
 
 
                                                             
        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Наталија Бућковић 


