
Комисија за вредновање и рангирање пријава поднетих по Јавном конкурсу за доделу 
субвенција за унапређење квалитета туристичко-угоститељске понуде на територији града 
Београд за 2019. годину, објављеном дана 20.08.2019. године на интернет страници града 
Београда, на основу члана 9. Одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу 
субвенција привредним субјектима са територије града Београда за унапређење квалитета 
туристичко-угоститељске понуде ("Службени лист града Београда", бр. 119/18) утврђује: 

 
ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ДОСТАВЉЕНИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКО-
УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

РБ број Пријаве Назив привредног субјекта 
Број 

бодова 

 
Одобрена средства 

(у РСД) 

1. 4. 
ДЕЈАН ЧАНЧАР, УР ''КОД СТАРОГ 
САТА'' 

65 814.669,96 

2. 1. УР ''САЛАШ СТРЕМЕН'' 60 1.000.000,00 

3. 3. СУЧЕВИЋ М ДОО 60 1.000.000,00 

4. 5. 
ЈАКША ШЋЕКИЋ ПР, УР ''КОНОБА 
АКУСТИК'' 

60 1.000.000,00 

 
У поступку разматрања пријава, Комисија за вредновање и рангирање пријава је проверила 

формалну исправност докумената и утврдила испуњеност услова на основу чега је сачинила 
Предлог листе вредновања и рангирања достављених пријава по Јавном конкурсу. Привредни 
субјекти који се налазе на Предлогу листе вредновања и рангирања су доставили потпуне пријаве 
благовремено и испуњавају услове Јавног конкурса. На основу Предлога листе вредновања и 
рангирања коју је сачинила Комисија за вредновање и рангирање пријава, Комисија за нулти и 
контролни преглед на терену проверила је да ли су подаци из пријава усклађени са условима јавног 
конкурса и о томе доставила Извештај. На основу Извештаја утврђена је Листа вредновања и 
рангирања достављених пријава. Средства се додељују привредним субјектима у складу са 
расположивим финансијским средствима Секретаријата за привреду и Одлуком о буџету града 
Београда. 



ПРИЈАВЕ КОЈЕ НЕ ИСПУЊАВАЈУ ФОРМАЛНЕ УСЛОВЕ: 

  
1. Пријава бр. 2: Угоститељско рекреативна радња ''Тенеси'', Милана Дишића 25, 

Кораћица, Младеновац; 

Непотпуна документација – недостаје: 

 Спецификација трошкова, тј. „БУЏЕТ” (подноси се потписана од овлашћеног лица у 

привредном субјекту); 

 Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих послова 

да лице није осуђивано, издато након објављивања Јавног конкурса (оригинал или 
фотокопија оверена код Јавног бележника); 
   

2. Пријава бр.6: Бојчин Еко Турс доо Прогар, 12. августа број 78, Програр, Сурчин; 

Непотпуна документација – недостаје: 

 Потврда Привредног суда да привредном субјекту није изречена правоснажна мера 
забране обављања делатности, издату након објављивања Јавног конкурса 
(оригинал или  фотокопија оверена код Јавног бележника); 

 Уверење Прекршајног суда да привредном субјекту није изречена правоснажна мера 
забране обављања делатности, издато након објављивања Јавног конкурса 
(оригинал или  фотокопија оверена код Јавног бележника); 

 Уверење из казнене евиденције издато од стране Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано, издато након објављивања Јавног конкурса 
(оригинал или фотокопија оверена код Јавног бележника); 

 Уверење Основног суда у Београду да против лица није покренут кривични поступак, 
издато након објављивања Јавног конкурса (оригинал или фотокопија оверена код 
Јавног бележника). У случају привредног друштва достављају се уверења за све 
заступнике и власнике уколико су физичка лица, а у случају предузетника 
достављају се иста уверења за лице које је регистровало обављање делатности као 
предузетник; 

 Уверење Секретаријата за јавне приходе града Београда да је привредни субјекат 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода на територији града 
Београда, издато након објављивања Јавног конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена код Јавног бележника); 
 

Подносиоци пријава имају право Приговора Комисији на Листу вредновања и рангирања 
пријављених привредних субјеката по Јавном конкурсу за доделу субвенција за унапређење 
квалитета туристичко-угоститељске понуде на територији града Београд за 2019. годину у року 
од 5 дана од дана објављивања на званичној страници града Београда.  

Приговори се подносе у писаној форми на писарници Градске управе града Београда, 
Секретаријата за привреду (Краљице Марије бр. 1, трећи спрат) или поштом на адресу: Градска 
управа града Београда, Секретаријат за привреду, ул. Краљице Марије бр. 1. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА 


