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ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 
 
Мисија EcoDev-a је достизање европских стандарда у области одрживог развоја и туризма за потребе различитих делатности. Водимо 
неколико пројеката из области заштите животне средине, одрживог туризма, еко туризма и сеоског туризма, вршимо едукацију и 
промовишемо употребу чистих технологија у различитим делатностима уз подршку домаћих и страних организација и донатора. Такође 
бавимо се питањем климатских промена са фокусом на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. 
 
 
 Донатори  Назив пројекта  Период 

реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

1. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине града 
Београда 
 

Штедњом енергије 
до играчака  

2011 Циљ пројекта је био да едукује децу предшколског 
узраста као и њихове родитеље о енергетској  
ефикасности. Припремљена је табела за кућну 
употребу која се састоји од савета како уштедети 
енергију, као и брошура са цртежима деце на којима је 
представљена њихова визија уштеде енергије. Цртежи 
су представљени у галерији у холу вртића у Београду. 
Циљ пројекта био је да се подигне свест код грађана 
зашто је важно да се штеди енергија и да едукација о 
овом питању треба да почне у најмлађем узрасту деце. 

3,000.00 € 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

2. 

Министарство 
економије и 
регионалног развоја 
Србије  

Семинар из еко 
туризма   

2011 Семинар из области екотуризма” је одржан у хотелу 
Мона на Златибору за туристичке раднике из Србије. 
Циљ овог семинара је био да се подигну стандарди 
образовања туристичких радника (туроператора, 
водича, локалних туристичких организација у Србији) 
из области екотуризма у складу са Глобалним 
критеријумима одрживог туризма. Семинар се састојао 
из следећих тема: увод у еко-одрживе критеријуме, 
заштита биодиверзитета, питања одрживости 
примењена на смештај, екотуризам вс. здравље људи. 
одрживи саобраћај и инфраструктура. Штампани 
водич за екотуризам је подељен учесницима као и 

сертификати о учешћу. 
 

7,000.00 € 

3. 

Министарство 
економије и 
регионалног развоја 
Србије  

“Eco-Resort Serbia” 
Конференција за 
извођаче и 
инвеститоре 
  

2012 Циљ ове конференције је био да се представе 3 еко 
дестинације (заштићене области, Национални парк 
Тара, Предео изузетних одлика Власина и језеро Мали 
Зворник) у Србији за потенцијалне инвеститоре, као и 
да се пренесе знање консултаната. Теме су биле 
следеће: Питања одрживости примењена на Eco 
Resort-ове у Србији; Правни и регулаторни оквир 
везан за изградњу у подручјима изузетне природне 
лепоте, Подстицај за Eco Resort-ове од стране Владе и 
локалне власти, Менаџмент и управљање Eco Resort-
ом; праћено са три српске студије случаја – Могуће 
локације Eco Resоrt-а, округлим столом-дискусијом са 
три српске општине; Финансирање развоја Eco Resort-
а. Одштампана су три пакета за инвеститоре где су 
представљене три горе поменуте дестинације. 
 

10,000.00 € 

4. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине града 
Београда 
 

Organic live fest 2012 Овај фестивал је у другој години одржавања 
промовисао концепт одрживог развоја кроз фестивал 
под називом “Organic live fest” уз подршку бројних 
националних и међународних институција у земљи. 
Organic live fest је признат од стране Европске 
Комисије у промоцији енергетске ефикасности, па је 

122,600.00 € 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

ове години постао део EUSEW – European Union – 
Sustainable Energy Wеек  и у том смислу, постао 
догађај од велике важности за Србију. EcoDev је 
презентовао концепт одрживог туризма, као и основне 
параметре и стандарде за одрживи туризам у 
релевантним студијама случаја на соларној бини у 
Топчидерском парку у Београду, у оквиру Organic Live 
Fest-a. Посетиоци су такође могли да сазнају зашто је 
одрживи туризам битан у погледу заштите животне 
средине, културног наслеђа и запошљавања локалног 
становништва. 
 

5. 

BeoEko Еко Игре 
 

2013 Сет од неколико игара за децу школског узраста, 
дизајнираних да кроз забаву уче о биодиверзитету 
Србије, заштити природе и животне средине. Сет 
садржи картe са еколошким терминима, терминима 
заштите природе и биодиверзитета заштићених 
подручја Србије (изгред картица дат је у прилогу 1); 
откривање трагова животиња (прилог 2) и увод у 
биодиверзитет Националних паркова Србије (Тара, 
Копаоник, Фрушка гора и Ђердап) са објашњенима и 
илустрацијама. 
   

2,000.00 € 

6. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине града 
Београда 
 

Зелено пословање – 
електронско 
упутство за 
одрживо 
коришћење 
канцеларијског 
материјала 
 

2013 У Србији је уобичајена пракса да се сваки, и најмање 
потребан документ штампа и заводи у архиви. Постоји 
велика друштвена одговорност и обавеза 
рационализације овакве потрошње, иза које стоји 
потреба за смањењем издатака за потрошни материјал, 
као и крањи циљ очување природе и њених ресурса. 
На основу напред наведеног је настала потреба да се 
напише упутство које има за циљ да усмери и помогне 
компанијама, јавним администрацијама итд. приликом 
одабира канцеларијског материјала и опредељивања за 
пословање које има минималан утицај на животну 
средину.  Предлози и савети настали из овог упутства  
имају за циљ да помогну приликом увођења принципа 

3,000.00 € 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

зелене канцеларије у  компанијама и фирмама,  и да 
наведу дражаву на размишљање. 
 

7. 

Теленор фондација 
 

EcoVitour 2013 - данас EcoVirtour Е-Водич кроз еко дестинације Србије 
представља јединствену виртуелну еко туру кроз 
заштићена подручја Србије и намењено је андроид 
телефонима и уређајима. Водич се састоји од интернет 
презентације www.serbiaecotour.rs и андроид 
апликације која се бесплатно преузима скенирањем 
QR кода са напред наведене странице. У овој 
презентацији обједињени су сви елементи одрживог 
туризма и екотуризма: одрживо управљање 
заштићеним подручјима, заштита животне средине, 
заштита и промоција културне баштине и живот 
локалног становништва уз подстицање њихове 
економске добробити у складу са глобалним 
критеријумима одрживог туризма. За одабир 
смештајних капацитета коришћена је RESUME 
сертификација Центра за истраживачке и развојне 
пројекте ”EcoDev” која је усклађена са глобалним 
критеријумима одрживог туризма. Презентације су на 
српском и енглеском језику и на њима се могу 
детаљно наћи информације о: флори, фауни и 
геолошким карактеристикама изабраног подручја са 
одговарајућим илустрацијама и мапама са географским 
координатима, активностима у природи, културно-
историјским вредностима датог подручја, о обичајима 
локалног становништва, етно производима, 
камповима, етно смештајима и етно ресторанима, као 
и контакт информације чуварских служби, водича, 
смештаја и ресторана. Могу се наћи и информације 
како стићи до одређеног заштићеног подручја као и 
подаци о широј околини коју треба посетити, а која је 
вредна са аспекта природних и културних вредности. 
До сада су приказана 8 подручја под заштитом у 
Србији: 4 национална парка (Фрушка гора, Копаоник, 

34,900.00 € 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

Тара, Ђердап),  2 специјална резервата природе 
(Засавица и Увац), један предео изузетних одлика 
(Власина), један споменика природе (Ђавоља Варош). 
Допринос ове апликације се огледа у промоцији 
заштићених предела Србије и подстицању домаћих и 
страних туриста у одабиру таквих дестинација за 
одмор; учењу о природним и културним вредностима 
одређеног подручја као и начинима заштите животне 
средине. 
 

8. 

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине града 
Београда  
 

EcoDev “RESUME” 
сертификациони 
програм за 
дестинације 
 

2013 Имајући у виду да туризам чини од 3 до 10 процената 
бруто домаћег производа (БДП), препознат је као 
активност од великог значаја за друштвено и 
економско благостање. Са повећањем туризма и 
притисак на природу и биодиверзитет такође расте. 
Нови посетиоци доносе нове навике и културу али и 
нове захтеве, заинтересоване стране, као и потребу за 
новим активностима и објектима. Неодговарајуће 
спроведене туристичке активности могу имати 
различите негативне утицаје. То је разлог зашто је од 
великог значаја  да се правилно усмерава и управља 
овим активностима. EcoDev је препознао потребу за 
стратешки успостављеним условима за развој 
одрживих туристичких дестинација и менаџмента. Са 
овим сертификатима, покушали смо да обухватимо све 
неопходне услове за одрживо коришћење туристичких 
дестинација. Са испуњавањем ових услова, једна 
туристичка дестинација може се са правом назвати 
одржива. Сви услови овог документа су широки и 
имају за циљ да се могу примењивати на све 
туристичке дестинације, без обзира на тип, величину 
или услуге које пружа. Сви критеријуми су у складу са 
Глобалним критеријумима одрживог туризма и 
примењују се у следећим областима: екологији, 
култури, економији и друштву. 
 

1,500.00 € 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

9. 

UNDP Радионице за 
децу школског 
ураста o еко 
туризму на 
Власинском 
језеру 
 

2014 EcoDev је одржао радионице за школску децу узраста 
шестог и седмог разреда са територије Пчињског 
округа. Циљ пројекта је био едукација деце из области 
екологије и екотуризам. Резултати пројекта: Укупно 
200 деце је едуковано на радионици у оквиру предела 
изузетне важности Власина, EcoDev је креирао и 
поделио едукативне брошуре на ту тему. 

5000 dollars 

10. 

Грант  Генералног 
директората за 
предузетништво и 
индустрију са више 
корисника средстава  

Министраство трговине, 
туризма и 
телекомуникација 
Републике Србије 

Теленор фондација 

EcoDots 1/04/2014- 
31/12/2015 

Циљ пројекта ECODOTS (www.ecobnb.com) је био да 
се створи јединствена online booking платформа, са 
мобилном апликацијом за смештаје који користе 

еколошке сертификате и пренесе ту праксе у Србију. 
EcoDev као локани координатор спровео је 4 
дводневна тренинга за укупно 100 учесника са 
Министарством трговине, туризма и телекомуникација 
и Министарством пољопривреде и заштите животне 
средине и Туристичком организацијом Србије о EU 
flowers и EMAS сертификатима. EcoDev је 
координирао стварањем ecobnb мобилне апликације за 
андроид и IOS мобилне телефоне. EcoDev је мапирао 
150 еко смештаја и 30 еко тура које се могу наћи на 
ecobnb booking платформи. Центар даје свој допринос 
у ублажавању климатских промена за 20%, утиче на 
власнике објеката да користе чистију технологију и 
ефикасно користе енергију. Промоција и едукација 
смештаја сеоског туризма да користе чистију 
технологију. 

Генерални директорат 
за предузетништво и 
индустрију: 23.000,00 
€ 

Mинистарство: 
8000,00 € 
Teленор фонадација: 
7.500,00 € 
Укупан буџет 
пројекта: 

248.016,93€ 

11. 

Секретаријат за 
транспорт града 
Београда 

 

Уради прави микс  30-10/2015- 
01/03/2016 

Циљ пројекта је промоција безбедног коришћења 
одрживог транспорта за грађане Београда и промоција 
Европске недеље мобилности. Током пројекта 
подељене су брошуре са мапама бициклистичких стаза 
и јавног превоза за општине Земун и Нови Београд – 
укупно је подељено 40.000 брошура. Ораганизовано је 
10 радионица о одрживом коришћењу транспорта у 10 
средњих школа за 200 ученика на територији Новог 
Београда и Земуна, 2 панел дискусије на општинама 

  € 10.800,00 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

Нови Београд и Земун за 100 учесника. Конкурс је 
организован за најбољу причу и фотографију 
комбиноване употребе транспорта. Награде су били 
бицикли. 

12. 

REC СРБИЈА Изградња одрживе 
будућности за 
заштићена подручја 
Србије 

10-08/2014- 
26/06/2015 

Овај пројекат има за циљ успостављање одрживог и 
применљивог механизма за партнерство кључних 
субјеката – на основу иницијативе и лидерске улоге 
ОЦД-а, која је способна да мобилише потребне 
ресурсе у обезбеђивању заштите животне средине. Као 
такав, овај пројекат гради локални капацитет за 
пројектовање, планирање и управљање одрживим 
развојем, интегрисањем праксе лидера путем локалних 
акционих група –ЛАГ у руралним подручјима. Ова 
акција препознаје политику и циљеве засноване на 
пракси: а) јавности омогућава утицај на одлуке 
заинтересованих страна у области заштите животне 
средине, посебно кроз кључну улогу ОЦД-а; б) 
Креирање модела за успостављање јавног, приватног и 
ОЦД партнерства као одоздо према горе локалних 
акционих група (ЛАГ) у функцији стратешког 
планирања Ђердапа и Фрушке горе. Два главна 
резутатата су: препоруке за креирање политике на 
основу најбоље политике ЕУ; формиране две локалне 
акционе групе (ЛАГ) (Ђердап и Фрушка Гора) као 
јавно-приватно партнерство. Едукација малих и 
средњих предузећа, која се баве сеоским туризмом да 
раде на принципима одрживог туризма. 

 

€ 52.682,00 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

13. 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 
Републике Србије 

Зелени послови 
Србије  

Jул 2016-у развоју Стварање статистичке методологије зелених послова 
са фокусом на еко туризам у циљу прикупљања и 
анализе података од стране Републичког завода за 
статистику. Креирање веб сајта: зелени послови Србије 
и промоција пројекта на финалној конференцији са 
свим релевантним странама (јавни, приватни и 
академски сектор) 

 

€ 10.000,00 

14. 

Министарство 
просвете, науке и 
технолопког развоја 
Републике Србије, 
Kfw 
BDSP 

Пројекат 
енергетске 
ефикасности у 
школама у 
Србији 

Септембар 2016- у 
развоју 

Креирање 5 едукативних радионица о енергетској 
ефикасности и заштити животне средине за ученике и 
особље/наставнике у 5 сиромашних региона Србије: 
Крагујевац, Крањево, Кнић, Пецка и Мали Зворник 

€ 6000,00 

15. 

 Секретаријат за 
спорт и омладину 
града Београда и 
други донатори 

Млади лудери и 
климатске 
промене 

Март 2017- 
Децембар 2017 

Едукација младих талената за активну кампању на 
друштвеним мрежама против климатских промена 

€ 10.000,00  

16. 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

Манифестација 
обележавања 
међународне 
године 
одрживог 
туризма УН-а 
2017 

Мај-Октобар 2017 Циљ пројекта је промовисање Међународне године 
одрживог туризма УН-а преко медија, блогова о 
путовањима, друштвених мрежа, видеа и онлајн 
такмичења са фокусом на Србију. Такође, ова акција 
подстиче власнике смештаја, туроператоре и друге 
заинтересоване стране да еко сертификују своје 
пословање. Резултатии пројекат: Организовано 
такмичење за награду "За развој". Дефинисано је 5 
категорија награда за одрживи туризам: 1) одрживи 
смештај 2) одрживо управљање дестинацијом 3) 
одржива тура 4) допринос локалној заједници 5) 
најбољи туроператер. Конкурс је био отоврен за ауторе 

20.000€ 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

оригиналних радова, који кроз писање, фотографије и 
видео искуства описују одрживи еко туризам у Србији. 
За потребе конкурса креиран је и видео који можете 
погледати на линку: 
https://www.youtube.com/watch?v=SEkzAIH3TB4. 
Догађај је промовисан и на званичном сајту УНWТО-
а: 
http://www.tourism4development2017.org/events/sustaina
ble-tourism-awards-serbia/. Свечана додела награда 
оџана је 12.09.2017. године у просторијама Привредне 
коморе Србије, где су додељење награде и признања 
финалистима такмичења. Пројекат су подржали 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Привредна комора Србије и Туристичка организација 
Србије. 

17. 

Секретаријат за 
културу града 
Београда 

Историја и 
биодиверзитет 
Великог Ратног 
острва 

Мај-Септембар 2018 EcoDev je yрадио промотивни филм „Историја и 
биодиверзитет Великог Ратног острва“ са циљем 
подизања свести о заштити животне средине, као и 
јавно залагање за популаризацију локалитета као 
предела од изузетног културног и биолошко-
еколошког значаја. 

600.000,00 динара 

18. 

Секретаријат за спорт 
и омладину града 
Београда 

„Млади и 
одрживи 
развој“ 

Јун-август2017. EcoDev је организовао 10 радионица са ученицима 
осмог разреда и ученицимасредњих школа на тему 
одрживог развоја и његових аспеката, извора енергије, 
енергетске ефикасности, одрживе пољопривреде, 
шумарства, зелене градње и одрживе индустрије. 

145.000,00 динара 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

19. 

Секретаријат за спорт 
и омладину града 
Београда 

„Биодиверзитет
-симбол 
опстанка“ 

јануар-фебруар 2018 ЕcoDev je организовао радинице за ученике основних 
и средњих школа. Теме радионица су биле угрожавање 
и заштита биодиверзитета, категорије заштићених 
природних добара, црвене књиге и унапређивање 
животне средине. 

390.000,00 динара 

20. 

 
Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 
 

„ Дани европске 
баштине 2018 – 
Космај – 
наслеђе и 
природа “ 
 

мај- у развоју 2018 EcoDev је продуцент промотивог филма „Космај-
наслеђе и природа“.  Циљ пројекта је промовисање 
Космаја као туристичке дестинације и подизање свести 
о значају очувања природе и културне баштине. 

1.000.000,00 динара 

21. 

Секретаријат за спорт 
и омладину града 
Београда 

„ЕКОсистем 
није 
ЕГОсистем“ 

јануар 2018 – у 
развоју 

Едукација ученика основних и средњих школа на тему 
разноврсност и структуре екосистема и њихове 
угрожености, као и о могућностима заштите 
екосистема. 

340.000,00 динара 

22. 

Секретаријат за спорт 
и омладину града 
Београда 

„Еколошка 
култура и 
млади“ 

Јун-август 2018 Циљ пројекта је упознавања младих са еколошком 
културом и њеним значењем кроз организовање 
радионица на различите теме. 

135.000,00 динара 



 Донатори  Назив пројекта  Период 
реализације 
пројекта  

Опис пројекта  Укупан буџет 
пројекта  

23. 

Агенција за заштиту 
животне средине 

Конвенције о 
биолошкој 
разноврсности  

2018-2019 Организација семинара и радионица унутар Републике 
Србије за потребе реализације Конвенције о биолошкој 
разноврсности 

2.050.000,00 дин  

24. 

Министарство 
трговине, туризма и 
телекомуникација 

Обележавање  
Светског дана 
Туризма у Србији 

2019 Организација обележавања  Светског дана Туризма у 
Србији 

500.000,00 дин 
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