ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
VIII-05 бр.33-3/22
Београд, 31.05.2022. 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. 3-1681/22-Г-01 од 23.02.2022. године, Секретаријат за
привреду је дана 28.02.2022.године, објавио Јавни конкурс за доделу 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 2022. години.
Решењем број VIII-05 бр. 33-3/22 гoдине од 23.03.2022.године, образована је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу 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 2022. години. Комисија је утврдила Листу
вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката по јавном конкурсу 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 2022. години, на основу које руководилац организационе јединице
надлежне за послове привреде, доноси
ОДЛУКУ
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 2022. години, следећим подносиоцима пријава:
1.

УДРУЖЕЊЕ КИШОБРАН, Захумска 11, Београд, МБ 28080590, ПИБ 107525455
Назив програма: Манифестација - ПИКНИК
Средства се додељују за трошкове: Најам мобилијара, промоција и маркетинг,најам
бинске опреме и расвете, агрегата и хладњаче.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

990.000,00

40

2. ТУРИСТИЧКО ДРУШТВО "ЗЕМУН", Змај Јовина бр.14, Земун, Београд, МБ 07052260,
ПИБ 100013495
Назив програма: Манифестација „Дунаву с љубављу“
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивања опреме - техничке подршке, аудио
визуелне опреме, опреме за потребе реализације програмских активности, израда

дигиталног, мултимедијалног садржаја, трошкови припреме и израде промотивног
материјала.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

980.000,00

37

3. УДРУЖЕЊЕ „ЧИСТО ЛИЦЕ СРБИЈЕ“, Кнеза Данила 4, Београд, МБ 28200552,
ПИБ 109461079
Назив програма: Израда мултимедијалног садржаја - Seven days in Belgrade
Средства се додељују за трошкове: Дизајнирање сајтова, техничка израда сајтова,
израда текстова за сајтове и обезбеђивање фотографија, израда плана и сценарија за
ТВ емисију, снимање ТВ емисије, превод текстова за сајт и ТВ емисију.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

992.500,00

37

4. СВИБОР САВЕЗ СРБИЈЕ, Моше Пијаде бр. 1А, Калуђерица, Београд, МБ 17350668,
ПИБ 102934883
Назив програма: 25.Међународни Витешки Турнир СВИБОР - БУДИ ВИТЕЗ
Средства се додељују за трошкове: Израда плакета, кулиса, најам шатора, бине,
путни трошкови за учеснике, израда позивница сертификата програма, банера, паноа,
диплома, флајера, плаката, постера, брошура, припрема за штампу, израда промотивног
видеа, израда фотографија, снимање дроном.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

37

5. СРПСКИ DRAGON BOAT САВЕЗ СРБИЈЕ, Ада Циганлија бр. 66/а, Београд,
МБ 28796234, ПИБ 108219041
Назив програма: „VIII BEOGRADSKI DRAGON BOAT FESTIVAL i 4. EUROCUP - BELGRADE
SERBIA“
Средства се додељују за трошкове: Најам озвучења, шатора, клупа, сигурносних
појасева, најам и постављање стаза на акваторију, најам опреме за мерење, авионске
карте за судије и делегате, припрема, штампа и набавка промотивних мајица, израда
пехара и медаља, штампање рекламног платна.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

974.000,00

37

6. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА САРАДЊУ И РАЗВОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА СРБИЈЕ, Видиковачки
венац бр. 67, Београд, МБ 28236212, ПИБ 110197582
Назив програма: Манифестација „28. Дечији сајам –Београд“
Средства се додељују за трошкове: Закуп аудио визуелне опреме, закуп модуларних
штандова и пултова, израда промотивног клипа, радио спота и презентације, трошкови

израде штампаног материјала,
фотографисање манифестације.

снимање

дроном

са

монтажом,

Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

снимање

и

7. ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ЗА ПРОМОЦИЈУ ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ, Владимира
Роловића бр. 113, Београд, МБ 17745026, ПИБ 106094295
Назив програма: Манифестација „Светски дан туризма“
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивање озвучења и бине, припреме и израде
промотивног материјала.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

8. УДРУЖЕЊЕ "PERONE", Београд, Николаја Гогоља бр.36, Београд, МБ 28270399,
ПИБ 111214701
Назив програма: Манифестација „ГулашијАда“
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивања озвучења и бине, припреме и
израде промотивног материјала.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

9. УДРУЖЕЊЕ CULTOUR EXPLORER, Љутице Богдана бр. 2, Београд, МБ 28294107,
ПИБ 111812035
Назив програма: Манифестација '' Jazz in the garden''
Средства се додељују за трошкове: Закуп Ботаничке баште „Јевремовац“, stage
продукција, штампани материјал.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

10. КАЈАК КАНУ КЛУБ "ЗЕМУН", Кеј Ослобођења бр. 73, Београд, МБ 07026811
ПИБ 101618508
Назив пројекта: Фестивал земунских чамаца и кајака
Средства се додељују за трошкове: Најам терасе и платоа, најам сале ресторана,
припрема и штампа промотивног материјала, визуелни идентитет, веб и графички
дизајн,видео продукција.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

720.000,00

36

11. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "AMICUS", Сплитска бр.7/11, Београд, МБ 28266529, ПИБ
111110544
Назив програма: Едукација и Изложба – „Београд, дестинација за љубитеље
уметности“
Средства се додељују за трошкове: Трошкови израде roll up, банера, дизајн израда и
штампа брошура и пропагандног материјала, израда видео материјала и фотографија,
израда текстова за потребе промоције, трошкови онлајн оглашавања.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

12. УДРУЖЕЊЕ "АЛЕФ 2018", Јована Стојсављевића бр. 37/1, Београд, МБ 28247656,
ПИБ 110505987
Назив програма: Манифестација „Земун Фест `22“
Средства се додељују за трошкове: Закуп бине, озвучења и расвете, трошкови
маркетинга, трошкови дизајна и штампе.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

36

13. УДРУЖЕЊЕ „ВЕЛИКА АВАНТУРА“, Видиковачки венац 67, Београд, МБ 28313870,
ПИБ 112289513
Назив програма: Манифестација „ Укуси мог краја - укуси Космаја - Сопот, Београд“
Средства се додељују за трошкове: Израда најавног промотивног клипа и радио спота
са емитовањем, закуп опреме (столови, пултови различитих врста и димензија),
услуга снимања и фотографисања манифестације, услуга снимања са дроном са
монтажом, израда презентације и других маркетиншких материјала, промоција на
друштвеним мрежама.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

760.000,00

35

14. УДРУЖЕЊЕ "ВИНСКИ МАРАТОН", Ђорђа Јовановића бр.7, Београд, МБ 28192622,
ПИБ 109353962
Назив програма: Манифестација ''Пикник у башти''
Средства се додељују за трошкове: Закуп Ботаничке баште, бине и бинске опреме,
оглашавање на интернету, промотивне активности.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

35

15. НВО ЛЕНОН, Војводе Степе 287, Београд, МБ 28013965, ПИБ 106621932
Назив програма: Манифестација „Авала моћни торањ фест 2022“

Средства се додељују за трошкове: изнајмљивање бине и бинске опреме, расвете,
превоз учесника, реализатора и организатора програма, интернет кампање, рекламе
и билборда, ауторских и интерпретативних агенција.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

965.000,00

35

16. ДРУШТВО ПЧЕЛАРА БЕОГРАД, Молерова 13, Београд, МБ 07089406, ПИБ
100281956
Назив програма: Манифестација “Београдски медени дан - Belgrade Honey Day“
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивање бине са заштитном оградом,
озвучење, столица и клупа, израда пропагадног и рекламног материјала, промотивне
активности, дозволе и таксе за манифестацију.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

826.000,00

34

17. УГ "КРЕАТИВНО ОДРАСТАЊЕ"-ПОПОВИЋ, Партизански пут бр. 3в, село Поповић,
Сопот, Београд, МБ 28245084, ПИБ 110427958
Назив програма: Манифестација „Породични сусрети у Поповићу“
Средства се додељују за трошкове: Услуге снимања и фотографисања са пратећом
опремом, најам озвучења и пројектора, столова, столица, штандова, пултова, пагода,
реквизита, опреме за етно радионице и изложбе, најам возила за превоз учесника и
извршилаца активности, припрема и израда штампаног материјала, израда
промотивног клипа манифестације.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

784.000,00

34

18. УДРУЖЕЊЕ "ДУНАВ У СРЦУ", Булевар Војводе Бојовића бр. 5б, Београд,
МБ 17695789, ПИБ 105084912
Назив програма: Манифестација „FISH FEST BEOGRAD 2022“
Средства се додељују за трошкове: Закуп бине, звука расвете и бинско сценске
опреме, ограде, закуп градског грађевинског земљишта, штандова, мобилних тоалета,
опреме за видео пројекције, израда промотивног филма и умножавање на цд-у,
промоција-оглашавање на тв, радио и штампани медији, израда промотивног спота,
штампање промотивног материјала, израда визуелног индентитета, закуп билборда,
оглашавање на интернету, израда апликације за оперативне системе мобилних
мрежа, дозволе и таксе за манифестацију.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

34

19. КУД СВЕТИ САВА, Школски трг 2, Београд, МБ 17304496, ПИБ 102913428,
Назив програма: Јубиларни 10. Међународни Фидаф фестивал фолклора и музике "
Belgrade award 2022"
Средства се додељују за трошкове: Најам простора и опреме, превоз учесника,
штампање промотивног материјала, снимање и монтажа, двд, израда елемената
сценографије.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

34

20. ЦЕНТАР ЗА ТРАНЗИЦИЈУ И ЉУДСКА ПРАВА "СПЕКТАР", Сремска бр. 6/IV,
Београд, МБ 28037350, ПИБ 106970366
Назив програма: Манифестација „Good food & Wine Festival“
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивање кућица, плакете победницима и
партнерима, изнајмљивање пагода, покретних тоалета и изложбеног возила Пијађо,
организација конференције за новинаре, дизајн и израда рекламних материјала,
онлајн кампања на порталима и друштвеним мрежама, израда и закуп веб стране за
пријаву учесника.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

1.000.000,00

34

21. ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ "ЧУКАРИЦА", Краљице Катарине бр. 74а, Београд,
МБ 07083696, ПИБ 101547797
Назив програма: 13. Чукаричка феријална роштиљијада - Ћумором са хумором
13.Такмичарски фестивал фолклора - Чукаричко се коло вије и 13.фестивал
традиционалних спортских надметања.
Средства се додељују за трошкове: Изнајмљивање бине и бинско - сценске опреме,
озвучење и расвета, агрегата за напајање електричном енергијом, закуп ограда,
надстрешнице, столови, клупе шатори, штампа и припрема промотивног материја,
трошкови снимања, снимање дроном, фотографисање, израда кратког филма,
интерактивна радионица старих уметничкух заната са изложбом.
Одобрена средства из буџета града

Број бодова

996.440,00

33

II Пријаве које су достављене са непотпуном документацијом нису разматране.

Образложење
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. 3-1681/22-Г-01 од 23.02.2022. године, Секретаријат за привреду је дана
28.02.2022. године, објавио Јавни конкурс 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 2022. години, са роком за достављање пријава до
21.03.2022. године до 15:00 часова.
Решењем број VIII-05 бр. 33-3/22 гoдине од 23.03.2022. године, образована је
Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу 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 2022. 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 заменика 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 предлог Одлуке 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 2022. 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 36 пријава и једна допуна пријаве, од чега су 2
неблаговремене пријаве. Увидом у пријаве, Комисија је констатовала да је од 34
благовремених пријава, 21 пријава са потпуном документацијом, 4 пријаве нема потпуну
документацију и 9 пријава је неисправно.
ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ
1. Центар за едукацију, културу и издаваштво КОП, Лазаревац
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.
Наведена документа да законски заступници нису осуђивани морају бити издата након
датума објављивања Јавног конкурса. Достављају се у оригиналу или у фотокопији
овереној код нотара;
2. Комитет знања Србије
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. Пеђолино Еко кидс
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. Удружење "Dinamika Music"
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;
НЕИСПРАВНЕ ПРИЈАВЕ
1. ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ЛОКАЛНОМ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ЛАЗАРЕВАЦ –
Израда апликације Лазаревац на длану за оперативне системе Android и IOS
финансирана од стране Секретаријата за привреду Јавним конкурсом 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 2018. години;
2. УДРУЖЕЊЕ „СВЕТ ЗА СВЕ“ - 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, Програм организације манифестације нејасан;
3. УДРУЖЕЊЕ ПРОКСИМО - Пројекат за израду дигиталног, мултимедијалног
садржаја који је намењен туристичкој промоцији Београда није потписан од стране
овлашћеног лица од стране подносиоца пријаве;
4. ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА – Израда апликације ''Београд за све унапређење услова за боравак туриста са инвалидитетом финансирана од стране
Секретаријата за привреду Јавним конкурсом 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 2020. години;
5. ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - Израда
апликације ''За још безбеднији Београд'' финансирана од стране Секретаријата за
привреду Јавним конкурсом 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 2020.
години;

6. ЦЕНТАР ЗА ПОСЕБНО СПОСОБНЕ – Израда апликације за Развој туристичког
производа за особе за инвалидитетом финансирана од стране Секретаријата за
привреду Јавним конкурсом 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 2021.
години;
7. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ПОДРШКУ ЖЕНА И ДЕЦЕ "ДУГА" - Програм
манифестације није јасан и прецизно дефинисан и не садржи списак учесника са
подацима и опис саме манифестације;
8. УДРУЖЕЊЕ ''ИНКЛУЗИВНИ ЦЕНТАР РАДОСТ'' – Пројекат за израду
дигиталног, мултимедијалног садржаја који је намењен туристичкој промоцији
Београда не садржи нацрте идејног решења, дизајн пројекта, као ни садржај
наведеног пројекта, односно у пројекту је описано само софтверско решење без
јасног садржаја;
9. УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВА БАРНИ - Пројекат за израду
дигиталног, мултимедијалног садржаја намењен туристичкој промоцији Београда
који је достављен, не садржи софтверско решење, као ни дизајн пројекта на
основу којег би се стекла визија пројекта.
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ
1. Удружење „Наше руке“
2. Академија сазнања - Центар за истраживање и развој
Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу 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 2022. години је извршила бодовање потпуних
пријава и сачинила Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката по
јавном конкурсу 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 2022. години. Листа је објављена
на званичној интернет страни Града Београда дана 26.04.2022.године, са правом на
приговор у року од 8 дана од дана њеног објављивања, односно до 04.05.2022. године до
15:30 часова. До наведеног рока поднето је 3 приговора.
Од стране Удружења за едукацију и подршку жена и деце „Дуга“, улица Ратних војних
инвалида број 46, Борча, Београд, дана 29.04.2022.године, стигао је приговор на Листу
вредновања и рангирања за Јавни конкурс за доделу 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 2022. години са образложењем да је Програм
манифестације јасан и прецизно дефинисан, као и Захтев за увид у пријаве по Конкурсу.
Разматрајући приговор, Комисија је дана 09.05.2022. године, путем мејла обавестила
Удружење за едукацију и подршку жена и деце „Дуга“, да може да изврши увид у пријавe

дана 13.05.2022. године од 9:00 до 11:00 часова у просторијама Секретаријата за
привреду, Краљице Марије 1/17, канцеларија 1707а.
Председник и члан Удружења за едукацију и подршку жена и деце „Дуга“, дана
13.05.2022.године, извршили су увид у пријаве по Јавном Конкурсу које се налазе на
Листи вредновања и рангирања, у складу са Приговором.
Комисија је извршила поновни увид у Пријаву, по Јавном Конкурсу, Удружења за
едукацију и подршку жена и деце „Дуга“, и констатовала да се у Програму наводи да ће
се манифестација “Ноћ куповине“ одржати у периоду од 02 – 12.05.2022.године и да у
истој учествује преко 120.000 посетилаца као и да пројекат доприноси развоју програма
културног туризма и позитивно утиче на културно уметничко стваралаштво, да учествује
преко 200 продавница-привредника из зоне улице Кнеза Михаила, Дорћола и Булевара
Краља Александра, као и ширег центра града. Наведено је да се током самог дана
манифестације продаја увећава 40% што имплицира прилив како локалног становништва,
тако и туриста. У Програму је такође наведено да средства за реализацију манифестације
износе 2.808.000,00 динара, од чега је сопствено учешће 1.823.000,00 динара, а тражена
средства из буџета Градске управе износе 985.000,00 динара. У Пријави за доделу
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 2022. години,
наведено је да ће бити организоване едукативно-креативне радионице за самохране мајке
и особе са инвалидитетом.
Комисија је констатовала да Програм није јасан и прецизно дефинисан, односно да се
из достављеног Програма не може јасно утврдити на којим локацијама и ког дана ће се
одржати манифестација „Ноћ куповине“, већ су наведене само зоне града и период
одржавања манифестације без навођења продавница-привредника који учествују у истој.
Такође, едукативно-креативне радионице за самохране мајке и особе са инвалидитетом
које се налазе у Пријави по Јавном конкурсу, нису поменуте ни описане у Програму
манифестације. Имајући у виду напред наведено, Приговор Удружења за едукацију и
подршку жена и деце „Дуга“ из Београда, одбијен је као неоснован.
Од стране Комитета знања Србије, улица Устаничка број 64, 11000 Београд, дана
04.05.2022.године, стигао је приговор на Листу вредновања и рангирања за Јавни конкурс
за доделу 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 2022.
години, са образложењем да је њихов предлог одбијен – одбачен као непотпун јер у
достављеној документацији недостаје пројекат за израду апликације Андроид и ИОС
оперативне системе и мултимедијални пројекат, као и да су исти доставили уз Пријаву.
Комисија је поновним увидом у Пријаву Комитета знања Србије утврдила да 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 није
достављен у року предвиђеном у Јавном Конкурсу, већ је достављено пропратно писмо
шта би Апликација „Нестварно, а стварно у Београду“ требала да садржи. Наиме, није
достављен Пројекат и фотодокументација (слике и предлог решења који је прилагођен
корисничком искуству и платформама, приказ на платформи, пример локација које ће
бити обухваћене, нацрт Идејног решења и дизајна, информативни садржај, фото приказ
навигационог менија, интерактиви мени, квалитет и као ни маркетиншки канали на којима
ће апликација бити видљива). Имајући у виду напред наведено, Приговор Комитетa знања
Србије, одбијен је као неоснован.

Од стране Центра за едукацију, културу и издаваштво КОП, Лазаревац, улица Вељка
Влаховића број 30/21, 11550 Лазаревац, дана 04.05.2022.године, стигао је приговор на
Листу вредновања и рангирања за Јавни конкурс за доделу 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 2022. години, са образложењем да Уверење које
није било саставни део Пријаве, достављају дана 04.05.2022.године и да је исто преузето
из Полицијске станице Лазаревац дана 29.04.2022.године.
Комисија је поновним увидом утврдила да Удружење није доставило 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 мора бити издато након датума објављивања Јавног конкурса и
достављено уз Пријаву у оригиналу или у фотокопији овереној код нотара или као
евентуална допуна документације у року за подношење пријава по Јавном Конкурсу који
је трајао до 21.03.2022.године до 15:00 часова.
Имајући у виду напред наведено, Приговор Центра за едукацију, културу и
издаваштво КОП, Лазаревац, одбијен је као неоснован.
Одлуке о приговору, Комисија је упутила препорученом поштом Удружењима дана
16.05.2022.године. Удружење за едукацију и подршку жена и деце „Дуга“ је, на основу
потврде о пријему пошиљке, примило Одлуку о приговору дана 18.05.2022. године.
Удружењима за која нису пристигле потврде о пријему, послате су Одлуке о приговору са
званичне мејл адресе Секратаријата за привреду дана 27.05.2022. године.
Имајући у виду напред наведено руководилац организационе јединице Градске
управе града Београда надлежан за послове привреде доноси Одлуку о избору програма
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 2022. години.

Заменик начелника Градске управе
града Београда секретар Секретаријата за привреду
Милинко Величковић

