
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
VIII-07 бр.33-4/20 
Београд, 01.07.2020. године 

  
 На основу члана 14. Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор 
програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета града Београда 
("Службени лист града Београда", бр. 119/2018 и 10/2019), Закључка градоначелника 
града Београда бр. 3-255/20-Г од 21.01.2020. године и Закључка градоначелника града 
Београда бр. 3-4077/20-Г од 26.06.2020.године, Секретаријат за привреду је дана 
24.01.2020. године, објавио Јавни конкурс за достављање пријава за доделу средстава за 
суфинасирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, едукација у 
области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем информационих 
технологија у туризму на територији града Београда у 2020. години. 
 Решењем број VIII-07 бр. 33-4/20 гoдине од 31.01.2020. године, образована је 
Комисија за спровођење поступка доделе средстава за суфинансирање дела трошкова за 
организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за 
унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији 
града Београда у 2020. години. Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања 
пријављених програма/пројеката по јавном конкурсу за достављање пријава за доделу 
средстава за суфинасирање дела трошкова за организацију конгреса, манифестација, 
едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма коришћењем 
информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2020. години, на 
основу које руководилац организационе јединице надлежне за послове привреде, доноси 
 
 

О Д Л У К У 

 
 
I ДОДЕЉУЈУ СЕ финансијска средства за суфинансирање дела трошкова за организацију 
конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење 
програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији града 
Београда у 2020. години, следећим подносиоцима пријава:  
 
1. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДОСИТЕЈ, Венизелосова бр. 60, Београд, МБ 28029748, ПИБ 
106881718 

Назив програма: Aпликација ''Belgrade service quide'' 
Средства се додељују за: трошкове дизајнирања, програмирања и постављања 
промо сајта, трошкове израде информационог система, мобилне апликације и 
наменског мултимедијалног садржаја, трошкове одржавања и оптимизације сајта, 
трошкове промотивног материјала и промоције. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града  

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.140.000,00 84,65% 965.000,00 40 

 



2. УДРУЖЕЊЕ ''БЕОКВЕСТ'', Видиковачки венац бр. 31, Београд, МБ 28071019, ПИБ 
107405219 
 Назив програма: Веб сајт ''Интерактивне београдске потраге'' 
 

Средства се додељују за: трошкове илустрације и графичког дизајна, трошкове 
израде сајта, трошкове хостинга и домена, трошкове за штампу промо материјала, 
трошкове оглашавања и беклинкова.  

 
Трошкови 

реализације 
пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

591.000,00 85% 502.350,00 40 

 

 

3. ФОНДАЦИЈА "НАДА", Булевар Ослобођења бр. 118, Београд, МБ 28828241, ПИБ 
108752949 
 Назив пројекта: Апликација ''Београд - град породичног туризма'' 
 Средства се додељују за: трошкове израде информационог система, андроид 
апликације и сајта, трошкове обезбеђења серврске и пратеће системске инфраструктуре 
пројекта, трошкове израде промотивног матеруијала за тотеме и трошкове онлине 
промоције . 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.171.000,00 82,92% 971.000,00 40 

 

 

4. КЛАСТЕР ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ, Анастаса Јовановића бр. 3, Београд, МБ 
28233990, ПИБ 110134147 
 Назив програма: Апликација Traveling.rs 
 Средства се додељују за: трошкове израде панораме, апликације за Андроид и ИОС 
и трошкове промоције.  
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.200.000,00 83,33% 1.000.000,00 40 

 

 

5.  УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ-ЦУПОР'', Жичка бр. 25, Београд, МБ 28073330, ПИБ 107433505 
 Назив програма: Апликација ''За још безбеднији Београд''  
 



Средства се додељују за: трошкове реализације потребног серверског система, трошкове 
реализације гардиан апликације за домаће и страно тржиште, трошкове тестирања, 
трошкове промоције и трошкове израде графичког дизајна каталога. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града  

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.182.100,00 84,08% 993.900,00 40 

 

 

6. УМЕТНИЧКИ ЦЕНТАР "ТАЛИЈА", Гандијева бр. 198, Београд, МБ 17206923, ПИБ 
100429379 
 Назив програма: Корак више, шећер ниже 
 Средства се додељују за: трошкове закупа простора, трошкове превоза, трошкове 
штампе и трошкове закупа билборда. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града  

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

900.000,00 72,22% 650.000,00 40 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА САРАДЊУ И РАЗВОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА СРБИЈЕ, Видиковачки 
венац бр. 67, Београд, МБ 28236212, ПИБ 110197582 
 Назив програма: Дечији сајам Београд 
 Средства се додељују за: трошкове закупа аудио визуелне опреме,  трошкове 
идејног решења и припреме за штампу пропагандног материјала, трошкове штампе 
промотивног материјала, трошкове израде промотивног филма радио и тв спота, трошкове 
закупа и штампе билборда. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

2.910.000,00 21,65% 630.000,00 40 

 

 

 

8. "ЦЕНТАР ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ, ЕДУКАЦИЈУ И КОНСУЛТАЦИЈЕ", Михаила Ђурића бр. 
6, Београд, МБ 28278349, ПИБ 111362519 
 Назив програма: Апликација и интернет сајт ''Славне личности у служби промоције 
Београда'' 
 Средства се додељују за: трошкове израде портала, андроид апликације за домаће 
и страно тржиште, трошкове израде графичких елемената и трошкове интернет 
промоције. 
 



Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.187.400,00 83,79% 994.900,00 40 

 

 

9. КАЈАК КАНУ КЛУБ "ЗЕМУН", Кеј Ослобођења бр.373, Београд, МБ 07026811, ПИБ 
101618508  

Назив програма: Фестивал земунских кајака и чамаца 
 Средства се додељују за: трошкове закупа простора, трошкове најма бине и 
трошкове припреме за штампу и штампу промотивног материјала. 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

600.000,00 80% 480.000,00 39 

 
 

10. "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ, ЕДУКАЦИЈУ И КУЛТУРУ НИА", Високог Стевана бр. 4/1, 
Београд, МБ 28255403, ПИБ 110719065 
 Назив програма: Манифестација ''Опера на тврђави'' 
Средства се додељују за: трошкове закупа сале за концерте, трошкове превоза, трошкове 
промоције и трошкове снимања промо материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.400.000,00 71,43% 1.000.000,00 39 

 

 

11. ЛАЗАРЕВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ЛУЛУ, Бошка Бухе бр. 1, 
Лазаревац, Београд,  МБ 28023065, ПИБ 106765658 
 Назив програма: Манифестација ''Улични уметник'' 
 Средства се додељују за: трошкове израде дигиталног,мултимедијалног садржаја, 
трошкови изнајмљивања бине и аудио видео опреме, трошкове медијског оглашавања. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.000.000,00 80% 800.000,00 39 

 

 

12. НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СТАРЕ И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ И ДОМАЋУ 
РАДИНОСТ "НАШЕ РУКЕ", Београд, Булевар ЈНА бр.75, Село Раковица, Београд, МБ 

28038895, ПИБ 106986241 



 Назив програма: Манифестација ''Еко сувенири на београдским зеленим оазама'' 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања радних штандова, аудио 
визуелне опреме, опреме за потребе изложбе, трошкове припреме и штампе плаката и 
флајера, трешкове снимања и монтаже кратког филма, трошкове медијског оглашавања и 
трошкове едукације. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.000.000,00 85% 850.000,00 39 

 

 

13. СВИБОР САВЕЗ СРБИЈЕ, Моше Пијаде бр. 1А, Калуђерица, Београд, МБ 17350668, 
ПИБ 102934883 
 
 Назив програма: 23. Међународни Витешки Турнир СВИБОР Духови 2020 - БУДИ 
ВИТЕЗ 

Средства се додељују за: трошкове израде плакета, повеља и кулиса, трошкове 
најма бине и шатора, трошкови за превоз, трошкове припреме за штампу и штампу 
промотивног материјала, трошкове израде промотивног видеа и фотографија, трошкови 
снимања дроном. 

  
Трошкови 

реализације 
пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.460.000,00 68,49% 1.000.000,00 39 

 

 

14. УДРУЖЕЊЕ "СМАРТ СТАРТ", Змаја од ноћаја бр. 13, Београд, МБ 28020716, ПИБ 
106726225 
 Назив програма: Манифестација ''ГулашијАда'' 

Средства се додељују за: трошкове најма бине и аудио опреме и трошкове 
припреме и израде пропагандног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

1.210.000,00 82,64% 1.000.000,00 39 

 

 

15. ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ -ЧИСТА СВЕСТ, Изворска бр. 35, 
Београд, МБ 28148941, ПИБ 108587938 
 
 Назив програма: Мултимедијални садржај и апликација ''Велико ратно острво - 
зелено срце Београда'' 
 



 Средства се додељују за: трошкове програмирања порталског и софтверског 
решења, трошкове програмирања мобилне апликације, трошкове техничког одржавања 
софтвера и трошкове реализације виртуалног 3Д приказа. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.170.000,00 82,91% 970.000,00 38 

 

 

16. ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО "ЗЕМУН", Змај Јовина бр. 14, Земун, Београд, МБ 

07052260, ПИБ 100013495 
 Назив програма: Земунски фестивал вина и хране - Дунаву с љубављу 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања техничке опреме, трошкове 
изнајмљивања аудио визуелне опреме, трошкови изнајмљивања опреме за учеснике, 
трошкове припреме за штампу и штампу промотивног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.258.000,00 78,70% 990.000,00 37 

 

 

17. УДРУЖЕЊЕ "АЛЕФ 2018", Јована Стојсављевића бр. 37, Београд, МБ 28247656, ПИБ 
110505987 
 Назив програма: Манифестација ''Земун фест'' 
 Средства се додељују за: трошкове закупа техничке опреме, трошкове продукције и 
постпродукције, трошкове односа с јавношћу и трошкове маркетинга и оглашавања на 
билбордима. 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

2.000.000,00 50% 1.000.000,00 37 

 

 

18. УДРУЖЕЊЕ МАРКСЕНИК, Студенски трг бр. 8, Београд, МБ 28197543, ПИБ 09416684 
 Назив програма: Апликација ''BG4ME'' 
 
 Средства се додељују за: трошкове израде и адаптације фотографија, трошкове 
дизајна, трошкове повезивања апликације, трошкове креирања налога  на Google play 

store и  IOS платформу, трошкове тестирања рада апликације. 

 

Трошкови 
реализације Учешће града 

Додељена 
средства из Број бодова 



пројекта буџета града 

1.400.000,00 67,86% 950.000,00 37 

 

 

19. SRPSKI "DRAGON BOAT" SAVEZ, Ада Циганлија бр. 66/А, Београд, МБ 28796234, 

ПИБ 108219041 

 Назив програма: Манифестација ''2020 - 2. Eurocup - Race Belgrade, Serbia'' 

 Средства се додељују за: трошкове најма озвучења, платна и пројектора, шатора, 
клупа за учеснике, сигурносних појасева, мегафона и стаза на акваторијуму, трошкове 
превоза за учеснике, трошкове припреме за штампу, идејно решење, и штампа 
промотивног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

801.400,00 81,28% 651.400,00 37 

 

 

20. ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА, Сарајевска бр.45, Београд, МБ 28144067, ПИБ 
108508298 

 Назив програма: Апликација ''Београд за све - унапређење услова за боравак 
туриста са инвалидитетом'' 
 Средства се додељују за: трошкове реализације апликације, софтвера и андроид 
апликације, трошкове израде стикера, трошкове дизајна и трошкове промотивног 
материјала.  
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

1.158.667,50 84,03% 973.667,50 37 

 

 

21. ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ "ЧУКАРИЦА", Краљице Катарине бр. 74А, Београд, МБ 
07083696, ПИБ 101547797 

 Назив програма: Манифестација ''11 Чукаричка феријална роштиљијада - ћумуром 
са хумором'', ''11 такмичарски фестивал фолклора - Чукаричко се коло вије'', ''11 фестивал 
традиционалних спортских надметања''  
Средства се додељују за: трошкове најма бине и бинско-сценске опреме, трошкове најма 
надстрешнице, столова, клупа и шатора, трошкове израде награда, трошкове припреме за 
штампу и штампа промотивног материјала, трошкове израде интерактивног сајта и 
трошкове интерактивне радионице. 
 



Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.690.000,00 46,51% 786.000,00 36 

 

 

22. УДРУЖЕЊЕ "ВИНСКИ МАРАТОН", Ђорђа Јовановића бр.7, Београд, МБ 28192622, 
ПИБ 109353962 
  Назив програма: Манифестација ''Wine Garden'' 
  Средства се додељују за: трошкове закупа простора, трошкова закупа бине и 
бинске опреме и трошкове закупа банера. 
  

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

2.144.000,00 46,64% 1.000.000,00 36 

 

 

23. УДРУЖЕЊЕ "МОЈА СРБИЈА МОЈ ИЗБОР", Кнеза Данила бр. 4, Београд, МБ 
28089473, ПИБ 107684311 

  Назив програма: Манифестација ''Београдске летње вибрације'' 
 Средства се додељују за: трошкове закупа простора, мини-голф терен, трошкове 
промоције и оглашавања, трошкове дизајна промотивног материјала и трошкове штампе 

промотивног материјала. 

 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.201.480,00 82,36% 989.480,00 36 

 

 

24. ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ, Владимира 
Роловића бр. 113, Београд, МБ 17745026, ПИБ 106094295 

  Назив програма: Манифестација ''Адафест''   

 Средства се додељују за: трошкове најма озвучења и бине и трошкове припреме и 
израде пропагандног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

1.201.480,00 82,36% 1.000.000,00 36 

 

 



25. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВА ИДЕЈА, Јованке Радаковић бр. 12, Београд, МБ 
17751778, ПИБ 106166793 

  Назив програма: ''Filmstreet'' летњи биоскоп 

 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања озвучења, столица, трошкове фото и 
видео услуга. 
 

 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

3.533.652,00 28,16% 995.000,00 36 

 

26. УГ "КРЕАТИВНО ОДРАСТАЊЕ "-ПОПОВИЋ, Партизански пут бр. 3В, Поповић, 
Сопот, Београд, МБ 28245084, ПИБ 110427958 

  Назив програма: Манифестација ''Породични сусрети у руралним областима 
Београда'' 

 Средства се додељују за: трошкове закупа техничке и аудио визуелне опреме, 
трошкове превоза за учеснике, трошкове припреме за штампу пропагандног материјала и 
штампе и трошкове медијског оглашавања.  
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

956.800,00 67,98% 650.440,00 36 

 

27. ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА "СПЕКТАР", Сремска бр. 6, Београд, 

МБ 28037350, ПИБ 106970366 

  Назив програма: Манифестација ''Good Food & Wine festival''  

Средства се додељују за: трошкове најма штандова и осталог инвентара, трошкове закупа 
бине, техничке подршке и аудио визуелне опреметрошкове дизајна и израде пропагандног 
материјала и плакета, трошкове ПР кампање, трошкове израде и закупа веб стране и 
трошкове израде мултимедијалног садржаја. 

 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.176.000,00 67,98% 899.600,00 36 

 

28. КОЊИЧКИ КЛУБ"БОЈЧИН", 12. августа бр. 78, Прогар, Београд, МБ 17605666, ПИБ 
103950544 



  Назив програма: Манифестација ''Бојчинска парада''  

Средства се додељују за: трошкове израде пехара и медаља, трошкове закупа сале и 
озвучења, трошкове хитне помоћи, трошкове снимања тв прилога и трошкове 
промотивног материјала. 

 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

700.000,00 35,71% 250.000,00 36 

 

 

29. ЦЕНТАР ЗА ПОСЕБНО СПОСОБНЕ, Диљска бр. 18, Београд, МБ 28205015, ПИБ 
109569358 

  Назив програма: Креирање и развој туристичког производа за особе са 
инвалидитетом, едукација на интеренету    

Средства се додељују за: трошкове за израду портала и платформе, трошкове реализације 
визуелног идентитета пројекта, трошкове за кампању, трошкове оптимизације 
претраживача, трошкове штампе промотивног материјала и трошкове дигиталног банера. 

 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.206.400,00 82,51% 995.400,00 36 

 

II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ који се налазе на Листи вредновања, a за које недостају 
финансијска средства су следећи: 

1. Локална самоорганизација  
2. Удружење "Институт за ИТ безбедност" 
3. Мрежа за пословни развој  
4. Културно уметничко друштво "Шумадија" 
5. Канцеларија Србије за свемирске  науке, истаживања и развој 
6. Удружење института за уметничку игру 
7. Културно уметничко друштво "Свети Сава" 
8. Удружење "Be responsible" 
9. Центар за одрживи развој Србије 
10. Удружење за промоцију туризма, спорта и заштиту животне средине "Пероне" 
11. Удружење "Дунав у срцу" 
12. Центар за урбани развој 
13. Удружење Башта идеја 
14. Удружење грађана "Београдски манифест" 
15. Удружење Башта машта 
16. Удружење "Див" 



17. НВО ЛЕНОН 
18. Самит одрживог и иновативног пословања 
19. Удружење за одрживи регионални развој „Узор“ 

 
 

Имајући у виду проглашење ванредног стања на територији Републике Србије од 
16.03.2020. године и обуставе редовног функционисања установа и свих друштвених 
догађаја,  а у циљу завршетка конкурсне процедуре, Секретаријат за привреду упутио је 
допис подносиоцима пријава који испуњавају услове да се изјасне да ли остају при 
поднетој пријави или одустају од исте.  

 
Следећа удружења су се изјаснила да одустају од пријаве: 
 
1. Удружење "Племе џунгле" - Манифестација ''Београдски октобар фест'';  
2. Центар за подизање капацитета друштва "Мозаик" - Манифестација ''Дечије летње 

игре на Савском венцу''; 
3. Уметнички центар "Талија" - Међународни фестивал ''Заиграј – запевај'';  
4. Удружење пејзажних архитеката Србије - 3. Међународни конгрес ''Игра у 

отвореном простору''; 
5.  Друштво паразитолога Србије (ДПС) - Међународни конгрес ''13th Europiean 

Multicolloquim of Parasitology''; 
6. Регионални центар за развој и унапређење пројеката у области културе и туризма 

"Култур шок" - Манифестација ''Велики ускршњи карневал''. 
 
 
III  Пријаве које су достављене са непотпуном документацијом нису разматране. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у 
туризму који се суфинансирају из буџета града Београда ("Службени лист града Београда", 
бр. 119/2018 и 10/2019) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3-255/20-Г од 
21.01.2020. године, Секретаријат за привреду је дана 24.01.2020. године, објавио Јавни 
конкурс за достављање пријава за доделу средстава за суфинасирање дела трошкова за 
организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за 
унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији 
града Београда у 2020. години, са роком за достављање пријава до 28.02.2020. године.  

Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину (''Службени лист града Београда'', 
број 114/19) и Финансијским планом Секретаријата за привреду за 2020. годину 
обезбеђена су средства за ове намене и износе 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Одлукoм 
о ребалансу буџета града Београда за 2020.годину,(“Службени лист града Београда, број 
37/20”), умањен је буџет Секретаријата за привреду, за планирана средства за дотације 
невладиним организацијама, у износу од 4.966.000,00 динара, тако да укупан износ 
средстава за реализацију поступка доделе средстава за суфинансирање дела трошкова за 
организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за 
унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији 
града Београда у 2020. години, износи 25.034.000,00 динара.у складу са напред наведеним 
донет је Закључка градоначелника града Београда бр. 3-4077/20-Г од 26.06.2020.године. 



Решењем број VIII-07 бр. 33-4/20 гoдине од 31.01.2020. године, образована је 
Комисија за спровођење поступка доделе средстава за суфинансирање дела трошкова за 
организацију конгреса, манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за 
унапређење програма коришћењем информационих технологија у туризму на територији 
града Београда у 2020. години (у даљем тексту: Комисија). Задатак Комисије био је да у 
складу са Одлуком  о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у 
туризму који се суфинансирају из буџета града Београда, Јавним конкурсом и Закључком 
Градоначелникa, утврди Листу вредновања и рангирања пријављених програма по 
конкурсу у року који не може бити дужи од 60 дана од истека рока за подношење пријава, 
објави Листу на званичној интернет страни Града Београда, поступа по евентуалним 
приговорима и дописима подносиоца пријава и о томе сачини извештај у року од 15 дана 
од њиховог пријема и припреми Одлуку о избору програма којима се из буџета града 
Београда додељују средстава за суфинансирање дела трошкова за организацију конгреса, 
манифестација, едукација у области туризма, изложби, као и за унапређење програма 
коришћењем информационих технологија у туризму на територији града Београда у 2020. 
години и достави руководиоцу организационе јединице надлежном за послове привреде. 

Након истека рока за достављање пријава, Комисија је приступила отварању 
пријава. Утврђено је да је примљено укупно 70 пријавa, од чега је једна неблаговремена 
пријава, увидом у пријаве Комисија је констатовала да је: 57 пријава са потпуном 
документацијом, од чега 48 прјава испуњава услове, 6 удружења је одустало од пријаве, 1 
пријава не испуњава услове конкурса, 2 пријаве су неисправне, а 12 пријава нема потпуну 
документацију. 

 
ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ 

1. ЦЕНТАР ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ФЛОУ, Светогорска бр.19, 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, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 
нотара; 

 

2. УДРУЖЕЊЕ ЕНФИЛД, Индире Ганди бр.1, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 
-     Доказ да законски заступници нису осуђивани 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; 

3. УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИКА И ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЛАЗАРЕВЦА, Доситеја 
Обрадовића бр.46, Лазаревац, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 
-  Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација у области 
туризма, изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са 
подацима и др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве; 



4. "ЦЕНТАР ЗА ОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ", 

Карађорђева бр.69, 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); 
 

5. УДРУЖЕЊЕ ''КОЛЕКТИВНО ВЕНЧАЊЕ'', Булевар војводе Мишића бр.17, 

Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  
- Доказ да законски заступници нису осуђивани 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. КУЋА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, Кнеза Милоша бр.19, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  
- Доказ да законски заступници нису осуђивани 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 – оригинал; 
 

7. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЕВРОПСКА АКАДЕМИЈА- БЕОГРАД", Кнеза Михаила 

бр.33, 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, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код нотара; 
-  Програм организације конгреса, манифестација фестивала, едукација у области 
туризма, изложби (циљ, време, место, потребна средства, списак учесника са подацима и 
др.) потписан од стране овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве; 
 
8. "ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ЛОКАЛНОМ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ", Николе Тесле бр. 

60, Лазаревац, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  
- Доказ да законски заступници нису осуђивани 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; 

9. ПРАВОСЛАВНО СПОРТСКО ДРУШТВО СВЕТА СРБИЈА, Трг Николе Пашића 
бр.5а, 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, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 
нотара; 
 
10.  ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА, Светогорска бр.17, 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, у оригиналу или фотокопији овереној у суду, општини или код 
нотара; 
 

11. УДРУЖЕЊЕ СТАРЕ КУЋЕ СРБИЈЕ, Бирчанинова бр.21, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Фотокопија Статута подносиоца пријаве (са важећим изменама и допунама); 

12. ТЕКВОНДО КЛУБ ХЕРКУЛЕС, Омладинских бригада бр.7Е, Београд; 

Непотпуна документација – недостаје:  
- Доказ да законски заступници нису осуђивани 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; 

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВE ЈАВНОГ КОНКУРСА  
 

 

1. SMART WEB MEDIA DOO  – Регистровани су као Друштво са ограниченом 
одговорношћу. 

НЕИСПРАВНЕ ПРИЈАВЕ 

 

1. НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА АЛТЕРНАТИВНА ПРИЛИКА– Пријава поднета од 
стране неовлашћеног лица. 




