
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 2021. 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 2021. години 
 

рб Назив носиоца 
Назив 

прoграма/пројекта 

број 

бодова 

оправдани 

трошак 

1.  Удружење Cultour Explorer 
Манифестација ''Jazz in the 
garden'' 

39 1.000.000,00 

2.  
Организација за сарадњу и 
развој манифестација Србије 

Манифестација ''Дечији 
сајам'' 

37 
1.000.000,00 

3.  Кајак кану клуб "Земун" 
Фестивал земунских 

чамаца и кајака 
37 

720.000,00 

4.  Туристичко друштво "Земун" 
Манифестација "Дунаву с 

љубављу" 
37 980.000,00 

5.  
Свибор Савез Србије 

24.Међународни витешки 
турнир Свибор 2021.- БУДИ 

ВИТЕЗ  
37 1.000.000,00 

6.  
Удружење грађана "Amicus" Апликација  "Belgrade 

destination for art lovers" 
37 990.000,00 

7.  Удружење ''Вински маратон'' 
Манифестација ''Пикник у 

башти'' 
37 1.000.000,00 

8.  
ПСД Света Србија 

Манифестација Београдски 

туристички мозаик "Србија 

се роди" 

37 
900.000,00 

9.  
Кластер виртуалне реалности Апликација Београдска 

летња 3Д авантура 
37 1.000.000,00 

10.  
Удружење "Алеф" 

Земун фест 2021 
37 1.000.000,00 

11.  
Иницијатива младих за 
промоцију европских 

вредности 

Манифестација Светски 
дан туризма 

36 1.000.000,00 

12.  Удружење  "PERONE" 
Манифестација 
''Гулашијада'' 36 1.000.000,00 



13.  

Национална асоцијација за 
старе и уметничке занате и 

домаћу радиност "НАШЕ РУКЕ" 

Едукација из области 
туризма и изложба - 

Београдска магаза  

36 920.000,00 

14.  
Друштво паразитолога Србије 

13th European 

multicolloquium of 
prasitology 

36 1.000.000,00 

15.  
Српски Dragon Boat Savez 

8. Beogradski dragon boat 

festival i 3. Eurocup Belgrade 
Srbija 

36 721.600,00 

16.  
Центар за транзицију и људска 

права SPEKTAR 

Манифестација ''Good Food 
& wine festival'' 

34 999.600,00 

17.  
УГ "Креативно одрастање"-

ПОПОВИЋ 

Породични сусрети у 
руралним областима 

Београда 

34 766.390,00 

18.  
Удружење "Дунав у срцу" Манифестација ''Fish Fest 

Beograd 2021'' 
34 1.000.000,00 

19.  
Феријални савез Чукарица 

12. Чукаричка феријална 
роштиљијада "Ћумуром са 

хумором", 12 такмичарски 

фестивал фолклора 
"Чукаричко се коло вије и 

12. Фестивал 
традиционалних спортских 

надметања 

33 980.000,00 

20.  
Центар за посебно способне 

Едукација - Развој 
туристичког производа за 

особе за инвалидитетом 

33 950.000,00 

21.  
Удружење грађана ''Nova ideja'' Film street летњи биоскоп 33 995.000,00 

22.  
Удружење института  за 

уметничку игру 

I Међународни фестивал 

сола 
32  

23.  
LULU- Lazarevačko Udruženje 

likovnih umetnika 

Манифестација "Улични 
уметник" 

32  

24.  
NVO LENON 

Моћни торањ фест 2021 32 
 

25.  
Центар за управљање 

променама -ЦУПОР 

Апликација - За још 

безбеднији Београд у 

условима Covid пандемије 

32  

26.  
Мрежа за пословни развој 

Манифестација "Београд - 

центар светске уметности" 
31  

27.  
Центар за развој, едукацију и 

културу NIA 

Манифестација "Опера на 

реци" 
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. 21.  у складу са расположивим 
финансијским  средствима  Секретријата за привреду и Одлуке о буџету града  Београда 
(„Сл.лист града Београда“ бр. 137/20, 14/21 и 39/21).  

 
 

ПРИЈАВЕ КОЈЕ СЕ ОДБАЦУЈУ КАО НЕПОТПУНЕ 

 
1. Udruženje "3 E" 

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; 

 

2. Центар за комуникацију FLOW 
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; 

3. Удружење ''Star Media'' 

Непотпуна документација – недостаје: 
- Фотокопија Статута подносиоца пријаве (са важећим изменама и допунама); 
- Биланс стања и биланс успеха за 2020. годину; 
- 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; 

- 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; 
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; 

- 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 за едукацију и подршку жена и деце "Дуга" 

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 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; 



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; 

 

5. Удружење ТК ''Херкулес'' 

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; 

6. Удружење ''Свет за све'' 

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 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; 

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; 

 

7. Удружењe "Licej"  

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. 

 

НЕИСПРАВНЕ ПРИЈАВЕ 

 
1. Центар за унапређење друштва – неисправно попуњен Буџет пријаве - образац 

спецификација трошкова за израду дигиталног, мултимедијалног садржаја који је намењен 

туристичкој промоцији Београда, трошкова набавке услуге обраде мултимедијалног 

садржаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, као и трошкова који се односе 

на израду апликација за оперативне системе Android и IOS намењен туристичкој промоцији 

Београда; 

2. Удружење ''Инклузивни Центар Радост'' – Пројекат за израду дигиталног, 

мултимедијалног садржаја који је намењен туристичкој промоцији Београда израђен је 

од стране Агенције за пословне услуге ПМБОК; 



3.   Удружење ''Бољи Живот'' - Пројекат за израду дигиталног, мултимедијалног садржаја 

намењен туристичкој промоцији Београда који је достављен, не садржи нацрте идејног 

решења, као ни дизајн пројекта. 

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ 
 

1. Удружење за спортску едукацију омладине ''FITNESS HOUSE''; 
 

2. Удружење "RABOŠ"; 

3. Удружење ''Свет за све'' – допуна документације. 
 
 

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. 

 

08.07.2021. 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ  

 
 


