
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. 119/18 и 10/19), 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 утврдила је 

 

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 2020. ГОДИНИ 
 

рб Назив носиоца Назив прграма/пројекта 
број 

бодова  

 оправдани 

трошак  

1.  
Удружење грађана Доситеј 

Aпликација ''Belgrade 

service quide'' 
40 965.000,00 

2.  
Удружење ''Беоквест'' 

Веб сајт ''Интерактивне 

београдске потраге'' 
40 502.350,00 

3.  
Фондација "Нада" 

Апликација ''Београд - град 

породичног туризма'' 
40 971.000,00 

4.  
Кластер виртуелне реалности  Aplikacija Traveling.rs 40 1.000.000,00 

5.  

Удружење грађана "Центар за 

управљање променама и 

одрживи развој-ЦУПОР'' 

Апликација ''За још 

безбеднији Београд'' 
40 993.900,00 

6.  
Уметнички центар "Талија" Корак више, шећер ниже  40 650.000,00 

7.  
Организација за сарадњу и 

развој манифестација Србије 
Дечији сајам Београд 40 630.000,00 

8.  
"Центар за технологију, 

едукацију и консултације" 

Апликација и интернет сајт 

''Славне личности у служби 

промоције Београда'' 

40 994.900,00 

9.  
Кајак кану клуб "Земун" 

Фестивал земунских кајака 

и чамаца 
39 480.000,00 



10.  
"Центар за развој, едукацију и 

културу НИА" 

Манифестација ''Опера на 

тврђави'' 
39 1.000.000,00 

11.  
Лазаревачко удружење 

ликовних уметника ЛУЛУ 

Манифестација ''Улични 

уметник'' 
39 800.000,00 

12.  

Национална асоцијација за 

старе и уметничке занате и 

домаћу радиност "Наше руке" 

Манифестација ''Еко 

сувенири на београдским 

зеленим оазама'' 

39 850.000,00 

13.  
Свибор Савез Србије 

23. Међународни Витешки 

Турнир СВИБОР Духови 

2020 - БУДИ ВИТЕЗ 

39 1.000.000,00 

14.  
Удружење "Смарт Старт" 

Манифестација 

''ГулашијАда'' 
39 1.000.000,00 

15.  
Центар за развој еколошке 

свести -чиста свест 

Мултимедијални садржај и 

апликација ''Велико ратно 
острво - зелено срце 

Београда'' 

38 970.000,00 

16.  
Туристичко друштво "Земун" 

Земунски фестивал вина и 

хране - Дунаву с љубављу 
37 990.000,00 

17.  
Удружење "Алеф 2018" 

Манифестација ''Земун 

фест'' 
37 1.000.000,00 

18.  
Марксеник Апликација ''BG4ME'' 37 950.000,00 

19.  
Српски Драгон Боат савез 

Манифестација ''2020 - 2. 
Eurocup - Race Belgrade, 

Serbia'' 
37 651.400,00 

20.  
Центар за унапређење 

друштва 

Апликација ''Београд за све 
- унапређење услова за 

боравак туриста са 

инвалидитетом'' 

37 973.667,50 

21.  
Феријални савез "Чукарица" 

Манифестација ''11 
Чукаричка феријална 

роштиљијада - ћумуром са 
хумором'', ''11 такмичарски 

фестивал фолклора - 

Чукаричко се коло вије'', 
''11 фестивал 

традиционалних спортских 

надметања'' 

36 786.000,00 

22.  
Удружење "Вински маратон" 

Манифестација ''Wine 

Garden'' 
36 1.000.000,00 



23.  
Удружење "Моја Србија мој 

избор" 

Манифестација 
''Београдске летње 

вибрације'' 
36 989.480,00 

24.  

Иницијатива младих за 

промоцију европских 

вредности 

Манифестација ''Адафест'' 36 1.000.000,00 

25.  
Удружење грађана  Нова идеја 'Filmstreet'' letnji bioskop   36 995.000,00 

26.  
УГ "Креативно одрастање "-

Поповић 

Манифестација ''Породични 

сусрети у руралним 

областима Београда'' 

36 650.440,00 

27.  
Центар за транзицију и људска 

права "Спектар" 

Манифестација ''Good Food 

& Wine festival'' 
36 899.600,00 

28.  
Коњички кљуб"Бојчин" 

Манифестација ''Бојчинска 

парада'' 
36 250.000,00 

29.  
Центар за посебно способне 

Креирање и развој 

туристичког производа за 
особе са инвалидитетом, 

едукација на интеренету   

36 995.400,00 

30.  
Локална самоорганизација 

Мултимедијални садржај 

''Београд на длану'' 
35  

31.  
Удружење "Институт за ИТ 

безбедност" 

ГПС мапирање стаза за 

нордијско ходање у граду 

Београду 

35  

32.  
Мрежа за пословни развој 

Манифестација ''Београд-

центар светске уметности'' 
35  

33.  
 Културно уметничко друштво 

"Шумадија" 

Манифестација ''20 

Међународни фестивал 

фолклора'' 

34  

34.  

Канцеларија Србије за 
свемирске  науке, истаживања 

и развој 

  ''SEE Universe 2020 

Svemirska konferencija'' 
34  

35.  
Удружење института за 

уметничку игру 

Манифестација ''Недеља 

игре'' 
34  

36.  
Културно уметничко друштво 

"Свети Сава" 

8. Међународни 
такмичарски ФИДАФ 

фестивал фолклора   
34  

37.  
Удружење "Be responsible" 

Манифестација ''Beer 

Garden'' 
34  



38.  

Центар за одрживи развој 

Србије 

Sustainable ideas for 
startups in tourism - ''SIST 

2020'' 

34  

39.  

Удружење за промоцију 

туризма, спорта и заштиту 

животне средине "Пероне" 

Манифестација ''RockAda'' 34  

40.  
Удружење "Дунав у срцу" 

Манифестација ''Fishfest 

2020'' 
34  

41.  
Центар за урбани развој 

360 Виртуелна тура 

''Београдско подунавље'' 
34  

42.  
Удружење Башта идеја 

Манифестација ''Street 

food'' 
34  

43.  
Удружење грађана "Београдски 

манифест" 

Београдски манифест - 

фестивал 
33  

44.  
Удружење Башта машта 

Међународни пливачки 

маратон Ада Међица 
33  

45.  
Удружење "Див" 

Манифестација ''Дани 

Монмартра на Скадарлији'' 
33  

46.  
НВО ЛЕНОН 

Манифестација ''Авала 

моћни торањ фест'' 
32  

47.  
Самит одрживог и иновативног 

пословања 

Едукација и коференција 

''Bgguide fair 2'' 
31  

 
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. 29.  у складу са расположивим 
финансијским  средствима  Секретријата за привреду и Одлуке о буџету града  Београда 
(„Сл.лист града Београда“ бр. 114/19 и 37/20).  

 
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''. 

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ 

 
1. Центар за комуникацију Флоу 

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 

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; 

 

3. Удружење привредника и пољопривредника Лазаревца 

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 

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'' 

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; 

 

6. Кућа Петронијевића 

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 – оригинал; 

 

7. Удружење грађана "Европска академија- 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 

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; 

 
9. Православно спортско друштво света Србија 

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 

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 

Непотпуна документација – недостаје: 

-  Фотокопија Статута подносиоца пријаве (са важећим изменама и допунама); 

 
12. Теквондо клуб Херкулес 

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; 

 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВE ЈАВНОГ КОНКУРСА  
 

1. ''Смарт Веб Медиа'' доо 

Регистровани су као Друштво са ограниченом одговорношћу. 

 

НЕИСПРАВНЕ ПРИЈАВЕ 

 
1. Невладина организација Алтернативна прилика – пријава поднета од стране 

неовлашћеног лица; 

2. Етно клуб прела и посела Лазаревац – Буџет пројекта - спецификација трошкова за 

реализацију предложеног програма је неисправан. 

 

На Листу вредновања и рангирања пријављених програма по конкурсу учесници имају 

право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на званичној интернет 

страни Града Београда. 

 

26.05.2020. године                                 

 
 


