
Комисија за преглед, вредновање и рангирање поднетних предлога програма поднетих на 

Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса у области промоције 

предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину објављеном 

дана 04.01.2021. године на интернет страници града Београда, на основу члана 8. Одлуке 

о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и 

запошљавања на територији града Београда („Сл. Лист града Београда“ бр. 119/18) 

утврђује: 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОГРАМА 

 

Редни 
број 

Назив Удружења Назив програма Број бодова 

1. Едукативни центар Славија Увод у предузетништво 60 

2. „БГ Мозаик“ ИТ знање 60 

3. „НБГ Тим успеха“ На правом путу 60 

4. 
„Центар за привреду и 

знање Центрум“ 
Интернет је будућност 60 

5. „Наше знање“ Жене на почетку 60 

6. Еуклида 1980 Прави пр менаџер 60 

7. „Пословни инкубатор“ Први у знању ! 60 

8. „Центар за таленте Тесла“ IT Budućnost 2021 60 



9. Етер плус Активност је потребна 60 

10. 
Центар за знање и 

образовање 
Интернет маркетинг 2021 60 

11. Снага и знање Знањем се посао налази ! 60 

12. 
Центар за предузетништво 

СТАРТ 
Основи ИТ преквалификације 60 

13. 
„Медијски инкубатор 

центар“ 
У сусрет младима 60 

14. 
„Центар за предузетнички 

активизам“ 
Преквалификација - JAVA 2021 60 

15. 
Локални економски 

бољитак 
Истражи, сазнај и победи ! 50 

16. 
„Заједно до 

предузетништва“ 
Програмирање и ми 50 

17. „Предузетнички развој Вук“ Почетак за све ! 50 

18. Центар за едукацију Космај Компјутери су врата будућности 50 

19. Мрежа младих „CITY“ Сазнај више, едукуј се 50 



20. 

Удружење „Центар за 

економски и одрживи 

развој“ 

Обуком кроз администрацију 50 

21. 

Центар за промоцију 

предузетничког 

стваралаштва 

План за почетнике 50 

22. 
Центар за унапређење 

цивилног друштва 
Предузетништво-Ново доба! 50 

23. 
ОМЛАДИНСКИ 

АКТИВИЗАМ-АРЕНА 
Истражи и научи 50 

24. ПОДРШКА МЛАДИМА ТИМ Права иницијатива 2021 50 

25. 
"Центар за истраживање и 

едукацију" 
Са нама до нових идеја 50 

26. Кајзен Прво знање - прва прилика 50 

27. 
 

„Пословни кластер 

Београд“ 
Пројекат предузетник - 2021 50 

28. 
„Центар за обуку и 

едукацију“ 

Програм промоције 
предузетништва као 

прихватљивог начина 
економског активизма "Вештине 

за предузетнике будућности" 

50 



29. 
Београдско удружење 

младих 
БУМ 21 50 

30. Економски развој – Сава Посао кроз слике 50 

31. Мрежа за пословни развој Агро бизнис инкубатор 50 

32. 
Центар за развој, 

едукацију и културу НИА 
Омладинска школа 
предузетништва 

50 

33. 
Центар за комуникације 

„Флоу“ 
Обуке за предузетништво и 

самозапошљавање 
50 

    

34. Еколози без граница 

Едукација Рома/Ромкиња на 
примарној селекцији отпада о 

потреби пријављивања на 
евиденцији незапослених као 
предуслов за укључивање у 
тржиште рада и програме 

запошљавања 

50 

35. 
Рагби 13 федерација 

Београда 
Покрени се ! 50 



36. Развојни центар Београда Пословни клуб Раковица 50 

37. 

„Центар за одговорно 

понашање друштвене 

заједнице“ 

"Стекни знање и вештине у циљу 
(само)запошљавања" 

45 

38. 
Центар за пословне 

вештине 
Снажнији кроз знање 45 

39. 
Удружење „Моја Србија мој 

избор“ 
Предузетнички излог 40 

40. 
Удружење медијски центар 

Србије 
Да знање победи ! 40 

41. 
Центар за развој и 

едукацију Тандарин 
Искуство ствара прилику 40 

42. 
Лазаревачко удружење 

ликовних уметника 
Спријатељи се са сељаком 40 

43. 
Удружење грађана 

„Ствараоци“ 
Sustainable plant based living and 

zero waste leadership program 
40 



44. „Од предака за будућност“ Из Младеновца за Србију 35 

45. Удружење „SEE ICT“ 
Предузетнички програм Стартит 

Центра Београд 
35 

46. 
„Београдски едукативни 

клуб“ 
Школа за младе програмере и 

дизајнере 
35 

 

На основу прегледа и вредновања предложених програма и приложене документације, 

Комисија је једногласно усвојила Предлог ранг листе подносиоца предлога програма који 

испуњавају услове за суфинансирање програма од јавног интереса у областима промоције 

предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021.годину (Табела бр. 

2). 

Комисија је утврдила да следећи предлагачи програма за суфинансирање нису доставили 

потпуну документацију у складу са Јавним конкурсом за суфинансирање програма од јавног 

интереса из области промоције предузетништва и запошљавања не територији града 

Београда за 2021. годину и из тог разлога су одбијени : 

1. Удружење „Пробудимо свест“, није достављена следећа документација : Потврда 
надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 

2. Удружење за унапређење пословања „Фали ти један папир“, није достављена 
следећа документација : Образац предлога програма, пропратно писмо, копија 
решења о регистрацији, Изјава о обезбеђењу сопствених средстава (најмање 20%), 
референц листа програмског тима, потврда надлежног органа о испуњењу 
уговорних обавеза. Наведена документација достављена у једном примерку а у 
складу са Јавним конкурсом предвиђено је да се достави у два примерка; 

3. Удружење Центар за едукацију, културу и издаваштво КОП, није достављена 
следећа документација : Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 

4. Удружење Савез студената машинског факултета, није достављена следећа 
документација : Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 

5. Удружење „Београдски уметнички савет“ није достављена следећа документација : 
Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза, у  предлогу програма 
није обезбеђено  најмање 20% од укупних трошкова пројекта из сопствених 
средстава или неког другог извора;  

6. Удружење „Одрживи простор-ОП“, није достављена следећа документација :  Копија 
решења о регистрацији, Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 



7. Удружење невладина организација „Центар за едукацију и развој омладине 
Београда“, није достављена следећа документација : Потврда надлежног органа о 
испуњењу уговорних обавеза; 

8. Удружење Центар за транзицију и људска права “Спектар“, није достављена следећа 
документација : Образац предлога програма, пропратно писмо, копија решења о 
регистрацији, Изјава о обезбеђењу сопствених средстава (најмање 20%), референц 
листа програмског тима, потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза. 
Наведена документација достављена у једном примерку а у складу са Јавним 
конкурсом предвиђено је да се достави у два примерка; 

9. Удружење Унија младих Београда, није достављена следећа документација : 
Пропратно писмо достављено у једном примерку а у складу са Јавним конкурсом 
предвиђено је да се достави у два примерка, потврда надлежног органа о испуњењу 
уговорних обавеза; 

10. Удружење Младеновац – мој град, није достављена следећа документација : 
Пропратно писмо достављено у једном примерку а у складу са Јавним конкурсом 
предвиђено је да се достави у два примерка, потврда надлежног органа о испуњењу 
уговорних обавеза; 

11. Удружење Савез за церебралну и дечију парализу Београда, није достављена 
следећа документација : Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 

12. Удружење „Мрежа младих Србије“, није достављена следећа документација : 
Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза; 

13. Хуманитарно удружење родитеља и младих „Тројка“, Образац предлога програма, 
пропратно писмо, копија решења о регистрацији, Изјава о обезбеђењу сопствених 
средстава (најмање 20%), референц листа програмског тима, потврда надлежног 
органа о испуњењу уговорних обавеза. Наведена документација достављена у 
једном примерку а у складу са Јавним конкурсом предвиђено је да се достави у два 
примерка; 

14. Удружење грађана „Умеће сећања“, није достављена следећа документација : 
Потврда надлежног органа о испуњењу уговорних обавеза 

 

Комисија је утврдила да следећи подносиоци програма за суфинансирање не испуњавају 

услове дефинисане Јавним конкурсом и из тог разлога је предлог програма  одбијен. 

1. Удружење Европски студентски форум на факултету политичких наука, у  предлогу 

програма није обезбеђено  најмање 20% од укупних трошкова пројекта из 

сопствених средстава или неког другог извора; 

2. Вукашин Бокан, предузетник, Агенција за чишћење Вулкан ЦМЦ, Београд 

(Палилула)  регистрован је у АПР-у као предузетник, а у складу са Јавним 

конкурсом предвиђено је да подносиоци програма могу бити добровољне и 

невладине недобитне организације, засноване на слободи удруживања више 

физичких или правних лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног 

заједничког или општег интереса;  

3. Удружење „Кластер виртуелне реалности“, у Обрасцу предлога програма буџет 

није састављен у складу са условима дефинисаним Јавним конкурсом; 



4. Удружење Кластер ИН садржај Обрасца предлога програма у делу који се односи на 
средства буџета није  дефинисан у складу са Јавним конкурсом. 

 

Подносиоци предлога програма имају право приговора на Предлог ранг листе предложених 

програма који испуњавају услове за суфинансирање програма од јавног интереса у 

областима пормоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 

2021. годину у року од 3 дана од дана објављивања на интернет страници града Београда. 

 


