
   На основу члана 9. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава 
традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине Барајево 
(''Службени лист Града Београда'' бр. 84/18, од 21.09.2018.год.),   

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма 
традиционалних цркава и верских заједница, на седници одржаној дана 14.02.2019. године, 
доноси 

Интерни акт са ближим мерилима и критеријумима и начином 
бодовања  за избор програма или пројеката које реализују  традиционалне цркве и верске 

заједнице средствима из буџета ГО Барајево 
  

I Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма 
традиционалних цркава и верских заједница, утврђује ближа мерила са допунским 
критеријумима и начином бодовања за избор програма или пројеката које реализују 
средствима из буџета ГО Барајево. 

 
1. Референце програма: бодује се област у којој се реализује програм, дужина 

трајања програма,могућност развијања програма и његова одрживост                  
 од 1-20 бодова 

2. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен 
унапређења стања у области у којој се програм спроводи                                               

 од 1-20 бодова 
3. Економичност буџета, усклађеност буџета са планираним активностима и 

суфинансирањем програма из других извора.  Усклађеност буџета са планираним 
активностима, висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом 
средстава  на која се јавни конкурс односи, степен обезбеђености сопствених 
средстава или средстава из других извора       
      

од 1-25 бодова 
4. Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих 

програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне 
обавезе, капацитет и стручност управљачког тима, прецизно идетаљно приказан 
наративни буџет програма. 

од 1-25 бодова 
5. Да ли је верски објекат под заштитом као културно добро. 

од 1-10 бодова 
 

НАПОМЕНА: Максималан број бодова на основу ове ранг листе је (100), а минималан број 
бодова је (50), да би традиционална црквa и верска заједница, била корисник буџетских 
средстава. 
II Интерни акт са прецизнијим мерилима и критеријумима и начином  бодовања  за избор 
програма или пројеката које реализују традиционалне цркве и верске заједнице, средствима из 
буџета ГО Барајево ступа на снагу даном усвајања. 
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