
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 
VIII-07 бр.33-14/19 
Београд, 29.07.2019. 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) и Закључка заменика 
градоначелника града Београда бр. 3-2235/19-Г-01 од 21.03.2019. године, Секретаријат за 
привреду је дана 01.04.2019. године, објавио Јавни конкурс за достављање пријава за 
доделу финансијских 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 2019. години. 
 Решењем број VIII-07 бр. 33-14/19 гoдине од 27.05.2019. 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 2019. години. Комисија је утврдила Листу вредновања и рангирања за 
јавни конкурс за достављање пријава за доделу финансијских 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 2019. 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 2019. години, следећим подносиоцима пријава:  
 
1. "ALEF 2018", Јована Стојсављевића бр. 37, Београд, МБ 28247656, ПИБ 110505987 

Назив програма: Земунски отворени фестивал 2019  
Средства се додељују за: трошкове закупа техничке опреме, трошкове продукције, 
трошкове маркетинга, промоције и оглашавања. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

2.000.000,00 50% 1.000.000,00 38 

 

2. МРЕЖА ЗА ПОСЛОВНИ РАЗВОЈ, Народних хероја бр.36, Београд, МБ 28155131, ПИБ 
108706813 
 Назив програма: Београд кроз очи значајних Срба 



Средства се додељују за: трошкове закупа опреме, трошкове штимовања клавира, 
трошкове озвучења, трошкове припреме за штампу и штампа, трошкове организације прес 
конференције и медијске кампање, трошкове снимања видео материјала и фотографије 
догађаја. 

 
Трошкови 

реализације 
пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.400.000,00 68% 950.000,00 36 

 

 

3. УДРУЖЕЊЕ "PRIMUS INTER PARES", Кашиковићева бр.12, Београд, МБ 28241976, 
ПИБ 110336615 
 Назив пројекта: Интернет портал ''Театрион'' 
 Средства се додељују за: трошкове израде интернет портала 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.275.000,00 77% 985.000,00 35 

 

 

4. ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО "ЗЕМУН", Змај Јовина бр. 14, Београд, МБ 07052260, ПИБ 
100013495 
 Назив програма: ''Земунски фестивал вина и хране - Дунаву с љубављу'' 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања опреме и техничке подршке, 
аудио визуелне опреме, трошкове израде дигиталног мултимедијалног садржаја, трошкове 
опреме – ношње, трошкове припреме и израде промотивног материјала.  
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.175.000,00 80% 940.000,00 35 

 

 

5.  ''СВИБОР САВЕЗ СРБИЈЕ'', Моше Пијаде бр. 1А, Калуђерица, Београд, МБ 17350668, 
ПИБ 102934883 
 Назив програма: 22. Међународни витешки турнир Свибор Духови 2019 - БУДИ 
ВИТЕЗ 
 Средства се додељују за: трошкове озвучења и разгласа, тришкове израде плакета 
и повеља, трошкове најма хитне помоћи, трошкове израде кулисе, најам бине, најма 
шатора, најма чамца, путне трошкове, трошкове израде публикације и сертификата, 
трошкове израде банера, промо паноа и декоративних застава, трошкове промотивног 
материјала, трошкове припреме за штампу, трошкове израде промотивног видеа, 
трошкове израде фотографија догађаја, трошкове снимања дроном, трошкове 
административних дозвола и такси. 



 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града  
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.250.000,00 74% 925.000,00 35 

 

 

6. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ПОДРШКУ ЖЕНА И ДЕЦЕ "ДУГА", Ратних војних 
инвалида бр. 46, Борча, Београд, МБ 17741829, ПИБ 105839463       
 Назив програма: Манифестација ''Покрет за осмех'' 
 Средства се додељују за: трошкове штампе лифлета, налепница, трошкове 
изнајмљивања аудио визуелне опреме, трошкове изнајмљивања бине, трошкове 
оглашавања у штампаним медијима и онлајн, трошкове израде визуелног идентитета 
манифестације, трошкове припреме за штампу промотивног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града  

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

2.623.000,00 37% 969.000,00 35 

 

 

7. УДРУЖЕЊЕ ДЕЧЈИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ, Тиршова бр.10, Београд, МБ 28247648, ПИБ 
110505464  
 Назив програма: 26. састанак Педијатријског колоректалног клуба (РСС26) удружен 
са 20. Конгресом Европског удружења дечијих хирурга (EUPSA2019) 
 Средства се додељују за: трошкове закупа простора, трошкове израде веб сајта, 
друштвене мреже, трошкове изнајмљивања аудио визуелне опреме, трошкове израде 
сертификата и персолизованих картица, трошкове израде промотивног материјала, 
трошкове штампе. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

20.900.000,00 4% 900.000,00 35 

 

 

 

8. SRPSKI "DRAGON BOAT" SAVEZ, Ада Циганлија бр. 66/А, Београд, МБ 28796234, ПИБ 
108219041 
 Назив програма: ''2019 EURO CUP - RACE BELGRADE, SERBIA'' 
 Средства се додељују за: трошкове најма конференцијске сале, озвучења, платна и 
пројектора, шатора за пресвлачење, клупа за учеснике, сигурносних појасева, мегафона, 
авионских карата за међународне судије, трошкове штампе промо материјала и рекламних 
мајица, израду плакета и медаља, трошкове идејне припреме промо материјала 
 



Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

696.400,00 77% 536.400,00 35 

 

 

9. ЦЕНТАР ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДРУШТВА ''МОЗАИК'', Балканска бр.34, 
Београд, МБ 28215878, ПИБ 109801478  

Назив програма: Дечије летње игре на Савском венцу 
 Средства се додељују за: закуп техничке опреме, кампању – промоцију догађаја  

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

1.136.000,00 52,8% 600.000,00 35 

 
 

10. УГ ''ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ'', 
Владимира Роловића бр.113, Београд, МБ 17745026, ПИБ 106094295 
 Назив програма: Манифестација ''ADAFEST'' 

Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања пратеће опреме, техничке 
подршке и аудио визуелне опреме, трошкове припреме и израде пропагандног материјала 
и трошкове медијског оглашавања. 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.210.000,00 82,6% 1.000.000,00 34 

 

 

11. УГ МЛАДИ ЗА СРБИЈУ 2016, Драгослава Јовановића бр. 1, Београд,  МБ 28199074, 
ПИБ 109437046 
 Назив програма: Београдски времеплов - Кота Безистан 
 Средства се додељују за: трошкове најма и монтаже: бине, аудио видео опреме, 
штандова и кулиса, билборда, документарног програма, трошкове припреме и штампе 
пропагандног материјала, трошкове припреме, обраде и штампе фотографија, трошкове 
промоције пројекта 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.151.000,00 84,3% 971.000,00 34 

 

 



12. НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА СТАРЕ И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ "НАШЕ РУКЕ", 

Београд, Булевар ЈНА бр.75, Село Раковица, МБ 28038895, ПИБ 106986241 
 Назив програма: Занатлије нашег града од реке до Авале 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања дрвених кућица, аудио визуелне 
опреме, опреме за потребе изложбе, трошкове припреме и штампе плаката и флајера, 
трешкове снимања и монтаже кратког филма, трошкове медијског оглашавања. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

946.000,00 84,1% 796.000,00 34 

 

 

13. УДРУЖЕЊЕ "МОЈА СРБИЈА МОЈ ИЗБОР", Кнезa Данила бр.4, Београд, МБ 
28089473, ПИБ 107684311 
 Назив програма: ''Belgrade mini open''  

Средства се додељују за: закуп мини голф терена и објаката, трошкове  промоције 
и оглашавања, штампу промотивног материјала 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 

Број бодова 

1.294.000,00 74,03% 958.000,00 34 

 

 

14. УДРУЖЕЊЕ "ВИНСКИ МАРАТОН", Ђорђа Јовановића бр.7, Београд, МБ 28192622, 
ПИБ 109353962 
 Назив програма: Манифестација ''Wine Garden''  

Средства се додељују за: трошкове закупа простора, закупа бине и бинске опреме, 
трошкове изнајмљивања агрегата, трошкове најма тоалета, трошкове закупа банера. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

2.014.000,00 35,2% 710.000,00 33 

 

 

15. ДРУШТВО ПЧЕЛАРА "БЕОГРАД", Молерова бр. 13, Београд, МБ 07089406, ПИБ 
100281956 
 Назив програма: Београдски медени дан - Belgrade Honey Day 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања бине са заштитном оградом, 
трошкове изнајмљивања озвучења, столица и клупа за децу, трошкове израде 
пропагандног и рекламног материјала, трошкове набавке меда у пропагандне сврхе, 
трошкове промотивних активности – медији, административни трошкови – дозволе и таксе 
за манифестацију. 
 



Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.176.400,00 65,3% 769.250,00 33 

 

 

16. НВО ЛЕНОН, Војводе Степе бр.287, Београд, МБ 28013965, ПИБ 106621932 
 Назив програма: Авала моћни торањ фест 
 Средства се додељују за: трошкове изнајмљивања бине и опреме, расвете, технике 
и техничке подршке, трошкове превоза за извођача, реализатора програма и 
организатора, трошкове интернет и медијске кампање. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.730.000,00 50,2% 870.000,00 33 

 

 

17. НВО ''АЛТЕРНАТИВНА ПРИЛИКА'', Београд, Кашиковићева 12, МБ 28144695, ПИБ 
108515717 
 Назив програма: Мултимедијална интернет презентација ''Гасто БГД'' 
 Средства се додељују за: израду интернет презентације 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.302.720,00 74,2% 967.600,00 33 

 

 

18. ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА "СПЕКТАР", Сремска 6, Београд, МБ 
28037350, ПИБ 106970366 
 Назив програма: Good food & Wine festival ''Сиђи до реке'' 
 Средства се додељују за: трошкови изнајмљивања штандова и осталог инвентара, 
изнајмљивања бине, техничке подршке, трошкови едукације и дизајн пропагандног 
материјала, брендирање и електронски програм манифестације, дизајн и израда плакета 
шампионима фестивала, ПР кампања, онлајн кампања на друштвеним мрежама, израда и 
закуп стране за пријаву учесника на сајту, набавка и израда мултимедијалних садржаја 
рекламни виодео спот за промоцију манифестације, административни трошкови за 
издававање дозвола за организовање програма 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 
Учешће града 

Додељена 
средства из 

буџета града 
Број бодова 

1.176.000,00 72,2% 849.600,00 33 

 

 



19. ЗАДУЖБИНА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ", Краља Милана бр.2/II, Београд, МБ 
17587935, ПИБ 103586934 

 Назив програма: Стопама Доситеја - Водич кроз Београд из Доситејевог времена 
 Средства се додељују за: трошкови снимања и одабира фотографија и припреме за 
штампу, израда мапа 3Д, идејно решење, дизајн и штампа, трошкови израде водича, 
трошкови набавке услуге обраде мултимедијалног садржаја, комунални трошкови, 
трошкови презентације, плакати, трошкови конференције за штампу са материјалима и 
оглашавање у медијима. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

890.000,00 82% 730.000,00 31 

 

 

20. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ШУМАДИЈА", Краља Александра I бр.105, 
Влашка, Лазаревац, МБ 07082878, ПИБ 102535695 

 Назив програма: XIX међународни фестивал фолклора ''Влашка 2019'' 
 Средства се додељују за: трошкове закупа простора, трошкове изнајмљивања 
озвучења и расвете, трошкове превоза учесника, трошкове штампе, маркетинга и 
пропагандног материјала. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

2.310.000,00 25,1% 580.000,00 30 

 

 

21. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "СВЕТИ САВА", Школски трг бр.2, Београд, МБ 
17304496, ПИБ 102913428 

 Назив програма: 7. Међународни такмичарски ФИДАФ фестивал фолклора 
''BELGRADE AWARD 2019'' 
 Средства се додељују за: трошкове најма конференцијских сала, спортско 
рекреативних простора, пратеће опреме и техничке подршке, трошкове превоза учесник, 
оргнизатора и делегата, трошкове израде пропагандног и промотивног материјала, 
мајица, униформи, диплома, пехара, сувенира, трошкове видео записа, трошкови израде 
елемената сценографије. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

15.310.750,00 6,53% 1.000.000,00 30 

 

 



22. УДРУЖЕЊЕ "ДУНАВ У СРЦУ", Булевар Војводе Бојовића 5 б, Београд, МБ 17695789, 

ПИБ 105084912 

  Назив програма: Fish Fest Beograd 2019 

  Средства се додељују за: трошкове закупа бине и бинско сценске опреме, закупа 
ограде, закупа штандова, закупа мобилних тоалета, закупа опреме за видео пројекције, 
трошкове израде промотивног филма, трошкове промоције – оглашавања, трошкове 
израде промо спота, трошкове штампања промотивног материја, трошкове израде 
визуелног идентитета манифестације за билборд и закуп билборда, трошкове оглашавања 
на интернету, трошкове израде апликација оперативне системе мобилних мрежа, 
трошкове закупа градског грађевинског земљишта. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

6.685.000,00 14,9% 1.000.000,00 30 

 

 

23. САМИТ ОДРЖИВОГ И ИНОВАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА, Милована Миловановића бр. 
3/11, Београд, МБ 28211163, ПИБ 109701389 

  Назив програма: Конференција ''Bguide fair'' 
  Средства се додељују за: трошкови штампе, израде фото и видео материјала, 
трошкови продукције видео материјала, трошкови израде завршне анимације за видео 
материјале излагача, трошкови промоције на друштвеним мрежама, трошкови  израде 
плаката, билборда и осталог промо материјала, трошкови израде материјала за панеле, 
израда визуалитета. 
 

Трошкови 
реализације 

пројекта 

Учешће града 
Додељена 

средства из 
буџета града 

Број бодова 

1.231.000,00 66,2% 816.000,00 30 

 

 

 

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

1. Феријални савез Чукарица 
2. Еконаут 
3. Асоцијација Београдски Манифест 
4. HBO Color media 
5. Удружење за друштвене и иновативне вредности DIV 

 

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 заменика градоначелника града Београда бр. 3-
2235/19-Г-01 од 21.03.2019. године, Секретаријат за привреду је дана 01.04.2018. године, 
објавио Јавни конкурс за достављање пријава за доделу финансијских 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 2019. години, са роком за 
достављање пријава до 17.06.2019. године.  
 
Решењем број VIII-07 бр. 33-14/18 гoдине од 27.05.2018. 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 2019. 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 2019. 
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 54 пријаве, да нема неблаговремених пријава 
и увидом у пријаве Комисија је констатовала да је: 31 пријава са потпуном 
документацијом, од чега 1 пријава не испуњава услове конкурса, 2 пријаве су неисправне, 
а 23 пријава нема потпуну документацију. 

 
ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ 

 
1. УДРУЖЕЊЕ "ПОДМОРНИЧАР", Милоша Поцерца бр.2, 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 "БЕОКВЕСТ", Шавничка бр.45, 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); 
 

3. УДРУЖЕЊЕ "ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНЕ ТРЕНИНГЕ", Иванковачка бр.25, Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 
 

 

4. УГ ''ИНСТУТУТ ЗА ПРОЦЕНУ БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА'', Браће Срнић бр.5, 
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; 
 

5. УДРУЖЕЊЕ "ЕТНО МРЕЖА", Македонска 30/VII, Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 
 

6. КАЈАК КАНУ КЛУБ "ЗЕМУН", Кеј ослобођења 73, Земун, Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 
 

7. УГ ЗБИРКА ШЕЋЕРОВИЋ ЦОНИЋ - ДОМ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА, Светогорска бр.17, 
Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Буџет пројекта (саставни део пријаве) - спецификација трошкова за реализацију 

предложеног конгреса, манифестације, фестивала, едукације, изложбе (искључиво 
израженa у динарима) са потписом одговорног лица;  

- 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 кривичних 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 "НОВА ИДЕЈА", Јованке Радаковић бр. 12, Београд; 

 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 
 

9. ЕТНО КЛУБ ПРЕЛА И ПОСЕЛА "ЛАЗАРЕВАЦ", Колубарски трг бб, 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; 
 

10. УДРУЖЕЊЕ "ENFILED", Индире Ганди бр.1, 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; 

- 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 кривичних 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 "ЗА ЕКОЛОШКИ ОДРЖИВ РАЗВОЈ", Господара Вучића 
бр.57/5, 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; 

-  
 

12. УДРУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ, Дечанска 8а, 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; 

- 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 кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 

 
13. УДРУЖЕЊЕ BEUM, Гаврила Принципа бр. 43, Београд; 

 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 

 
14. ДРУШТВО СРПСКО - КЕНИЈСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА, Тадеуша Кошћушког бр.64, 

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; 

 

15. ЛОКАЛНА САМООРГАНИЗАЦИЈА, Милоша Поцерца бр.10, Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потврда, изјава или др. издата од надлежног органа да су испуњене уговорне обавезе 

уколико су подносиоци пријава у 2018. години користили средства из буџета 
Републике Србије или локалне самоуправе; 

 

16. КУЛТУРНИ ФРОНТ, Браће Крсмановић бр. 4, 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 кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

17. ДИСКУРЗИВА, Кнеза Михаила бр.6/III, 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; 

- 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; 

 

18. УДРУЖЕЊЕ ''САБОР СЛОЖНИХ СРПСКИХ СПАСИТЕЉА'', Др Ивана Рибара 62/16, 
Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих 
суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом 
јавном конкурсу (Прилог 1); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства 
из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте оправдане 
трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу (Прилог 2); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни (Прилог 3); 

- 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 у фотокопији овереној 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; 
 

19. УДРУЖЕЊЕ ''САБОР СЛОЖНИХ СРПСКИХ СПАСИТЕЉА'', Др Ивана Рибара 62/16, 
Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих 
суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом 
јавном конкурсу (Прилог 1); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства 
из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте оправдане 
трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу (Прилог 2); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни (Прилог 3); 

- 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 у фотокопији овереној 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; 
 



20. УДРУЖЕЊЕ ''САБОР СЛОЖНИХ СРПСКИХ СПАСИТЕЉА'', Др Ивана Рибара 62/16, 
Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих 
суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом 
јавном конкурсу (Прилог 1); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства 
из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте оправдане 
трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу (Прилог 2); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни (Прилог 3); 

- 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 у фотокопији овереној 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; 
 

21. УДРУЖЕЊЕ ''САБОР СЛОЖНИХ СРПСКИХ СПАСИТЕЉА'', Др Ивана Рибара 62/16, 
Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих 
суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом 
јавном конкурсу (Прилог 1); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства 
из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте оправдане 
трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу (Прилог 2); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни (Прилог 3); 

- 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 у фотокопији овереној 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; 

-  
 

22. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СТАРА БЕЖАНИЈА, Војвођанска бр. 68, Нови Београд; 
 

Непотпуна документација – недостаје: 



- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су обезбеђена средства од стране осталих 
суфинансијера/донатора за реализацију програма за која се траже средстава по овом 
јавном конкурсу (Прилог 1); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да подносиоцу пријаве нису додељена финансијска средства 
из буџета Републике Србије или јединице локалне самоуправе за исте оправдане 
трошкове за које се траже средства по овом Јавном конкурсу (Прилог 2); 

- Потписану изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу да су све инфорамције и сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни (Прилог 3); 

- 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 кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

- 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 у фотокопији овереној 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; 
 

23. УДРУЖЕЊЕ "TOP FLEKS DANCE", Угриновачка бр 60а, земун, 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; 

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВE ЈАВНОГ КОНКУРСА  
 

 

1. УГ ''INTEGRA LIFE CLUB'' – Увидом у достављену пријаву и документацију 
Комисија је утврдила да Удружење не испуњава услове конкурса с обзиром 
да се програм за који се аплицирало не реализује у складу са циљевима 
удружења, а према статутарним одредбама. 
 

НЕИСПРАВНЕ ПРИЈАВЕ 

 

2. УГ МЛАДИ ЗА СРБИЈУ – у обрасцу Буџет програма/пројекта нису наведни износи 
за  активности који се односе на средства Града Београда. 

3. ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА - у обрасцу Буџет програма/пројекта нису 
наведни износи за  активности који се односе на средства Града Београда. 






