
        Усваја: Веће ГО Барајево 
        Предлаже: Председник Већа 

Обрађивач:Одељење за привреду и                     
друштвене делатности 
 

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ бр 51/2009 и 99/2011-
др.закон), чл 48. Статута Градске општине Барајево - пречишћен текст („Сл. Лист града 
Београда“ бр. 30/2010) и чл. 3. Пословника о раду Већа Градске општине Барајево 
(„Сл.лист града Београда“ бр 79/2016) Веће Градске општине Барајево, на седници 
одржаној 13. априла 2017. године , доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета Градске општине Барајево за подстицање програма и пројеката 

од јавног интереса која реализују удружења 

 

  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Чл.1. 

Овим Правилником ближе се уређују критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, 
као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а 
који су од јавног интереса. 

Чл.2. 
Под удружењем, у смислу овог Правилника, подразумева се добровољна и невладина 
недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких или правних 
лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и 
интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног 
органа у складу са законом. 

Чл. 3. 
Под програмом од јавног интереса из чл. 1. овог Правилника, нарочито се сматрају 
програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са 
инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и 
Метохије и избеглица, образовања, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене 
заштите, заштите и унапређења положаја Рома и Ромкиња, заштите и промовисања 
људских и мањинских права, науке, културе и очувања културне баштине и развоја 
културно-уметничког стваралаштва, неговања историјских тековина, информисања, 
заштите животне средине, одрживог развоја, развоја старих заната, заштите и развоја 
туристичких потенцијала, развоја пољопривреде, заштите животиња, заштите потрошача, 
борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима 
удружењa  искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

 



Чл. 4. 
Одлуком о буџету Градске општине Барајево, за сваку буџетску годину, опредељују се 
средства за финансирање програма и пројеката које реализују удружења. 
 

 
Чл. 5. 

Додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма, врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који 
расписује Веће Градске општине Барајево. 
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва финансијска 
средства буџета планирана за пројекте из одређене области, јавни конкурс се може 
расписати и више пута. 
 

Чл. 6. 
Поступак јавног конкурса у име Градске општине Барајево, оперативно спроводи 
Комисија  за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних 
организација (у даљем тексту: Комисија), коју именује председник општине. 
Комисију чине председник и 4  члана (у саставу  Комисије је обавезно  члан Већа кога 
одреди председник). 
Надлежности Комисије: 

· Разматра пристигле пријаве 
· Врши рангирање програма и пројеката 
· Предлаже Већу ГО Барајево доношење одлуке о расподели средстава. 

Стручне и административне послове за потребе Комисије, обавља организациона јединица 
Управе ГО Барајево надлежна за друштвене делатности. 
 

Чл. 7. 
Право на доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма и 
пројеката од јавног интереса имају удружења која имају седиште на територији Градске 
општине Барајево, програме и пројекте претежно реализују на територији Градске 
општине Барајево и која се не финансирају по другим основама из буџета Градске 
општине Барајево.  

Чл. 8. 
 
На једном конкурсу, једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта. 
 
Приликом расписивања конкурса, Веће Градске општине Барајево, одређује максималан 
износ средстава из буџета Градске општине Барајево, којим може бити подржан сваки 
појединачни предлог пројекта.  
 
Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета Градске 
општине Барајево укључују:  

· трошкове набавке услуга,  
· трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта,  
· остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне 

трошкове, информисање,  



· оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалуација пројекта, трошкове 
организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских 
провизија),  

· трошкове ПДВ- а,  
с тим да сви предвиђени трошкови одговарају тржишним ценама. 
 
Неприхватљиви трошкови - трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из буџета 
Градске општине Барајево:  

· дугови и покривање губитака или дуговања,  
· пристигле пасивне камате,  
· ставке које се већ финансирају из других пројеката. 

 
 

МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Чл. 9.  
Вредновање програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или 
суфинансирати средствима буџета ГО Барајево врши се према следећим мерилима и 
критеријумима: 

 
Административна провера  
Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес 
административне провере документације.  
Административна провера састоји се из три дела:  

1. Провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим циљевима конкурса;  
2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна 

документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у 
траженој форми;  

3. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности), 
задовољавају критеријуме постављене у Правилнику, да ли је трајање и 
максимални износ донације у складу са правилима конкурса.  

 
Техничко-финансијска провера  
Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и 
предлога буџета. 
Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на основу 
којих ће Комисија донети одлуку . 
 
Критеријуми  

1. Финансијски и оперативни капацитет удружења,  
2. Релевантност - квалитет пројекта и годишњег плана активности,  
3. Методологија 
4. Одрживост пројекта и самоодрживост удружења.  
5. Буџет и рационалност трошкова,  

 
Финансијски и оперативни капацитет                                     Максимално 10 бодова  



Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних 
капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, 
опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?  Основа: успешна 
реализација пројеката у претходном периоду. 
 
1 - 3 реализована пројекта 5 поена 
4 – 6 реализованих пројеката  8 поена 
Преко 6 реализованих пројеката 10 поена 

 
Релевантност - квалитет пројекта                                         Максимално 25 бодова 
 Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању 
квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?  

Максимално 15 бодова 
 Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број 
директних корисника? 
До 10 директних корисника 2 поена 
Од 10 – 20 директних корисника 3 поена 
Преко 20 директних корисника 5 поена 

 Максимално 5 бодова 
 

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? Да 
ли су у складу са неком од локалних стратегија и планова? 
 

Ако је проблем јасно дефинисан и у 
складу са неком локалном стратегијом 

5 поена 

Ако проблем није јасно дефинисан и у 
складу је са неком локалном стратегијом 

3 поена 

Ако је проблем јасно дефинисан и није у 
складу са неком локалном стратегијом 

1 поен 

Ако проблем није јасно дефинисан и није 
у складу са неком локалном стратегијом 

0 поена 

Максимално 5 бодова  
 

Методологија                                                                            Максимално 20 бодова 
Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и 
очекиваним резултатима?  

Максимално 10 бодова  
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?  

Максимално 10 бодова  
 

Одрживост пројекта                                                               Максимално 25 бодова 
Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?  

Максимално 10 бодова  
 
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?  

Максимално 15 бодова  



Буџет и рационалност трошкова                                        Максимално 20 бодова 

Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?  

Максимално 10 бодова  

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори? Доказ: писмо 
о намерама (изјава о суфинансирању) или уговор – проценат средстава који обезбеђују 
донатори. 

До 10% 2 поена 
20 % 4 поена 
30 % 6 поена 
40 % 8 поена 

Преко 40 % 10 поена 
 Максимално 10 бодова  

Максимални укупни резултат 100 бодова. 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
Чл. 10. 

Веће ГО Барајево, на предлог Комисије доноси Одлуку о расписивању јавног конкурса (са 
текстом конкурса) за доделу средстава или недостајућег дела средстава из буџета ГО 
Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења. 
 

Чл. 11. 
Текст конкурса садржи:  

1. предмет јавног конкурса;  
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;  
3. удружења која имају право на подношење пријава;  
4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;  
5. максимална вредност пројекта којим удружење може конкурисати;  
6. документа која је потребно приложити уз пријаву;  
7. основна мерила и критеријуме начина одлучивања Комисије;  
8. по потреби ближа упуства о условима за подношење пријава и критеријумима за 

доделу средстава за финансирање пројеката удружења;  
9. место и рок за достављање пријаве;  
10. рок за доношење одлуке о избору;  
11. начин објављивања одлуке.  

 
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет 
презентацији градске општине Барајево, на огласној табли градске општине Барајево и у 
„Службеном листу града Београда“. 

Чл. 12. 
Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне 
документације у предвиђеном року Комисији. 



 
 Конкурсна документација садржи:  

· Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет 
пројекта);  

· Копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс 
успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за 
привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);  

· Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се 
пројекат тако реализује;  

· Копију завршног извештаја о реализацији пројеката финасираних средствима 
буџета Градске општине Барајево у претходној години- обезбеђује ГО Барајево;  

· Копију извода из Статута (чланови који говоре о циљевима и активностима 
подносиоца пријаве) оверену печатом удружења и потписом заступника;  

· Копију извода из Статута (чланови који говоре о циљевима и активностима 
подносиоца пријаве) оверену печатом удружења и потписом заступника за сваку 
партнерску организацију, осим за предузећа и установе којима је оснивач Градска 
општина Барајево или Град Београд;  

· Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или 
сличне активности, неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама;  

· Радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.  
Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве према којој 
одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу 
изјављује: 

o Да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 
o Да ће додељена средства бити наменски утрошена; 
o Да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма 

односно пројекта са одговарајућом финансијском документацијом; 
o Да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим 

медијима, бити назначено да је реализацију подржала Градска општина 
Барајево. 

Чл 13. 
 

Пријавни образац је саставни део овог Правилника. 
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је 
потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). 
Подносиоци пријава, своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично 
писмо.  
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени 
на најбољи могући начин. 
Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином, неће 
се сматрати важећом. 
Неће се разматрати неблаговрмене и непотпуне пријаве и пријаве, чији подносилац није 
извршио досадашње обавезе према ГО Барајево у вези са пројектом који је финансиран 
односно суфинансиран из буџета ГО Барајево. 
 

 



Чл.  14. 
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, 
заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.  
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Барајево или шаље поштом на доле 
назначену адресу:  

Градска општина Барајево, 11 460 БАРАЈЕВО, Светосавска 2 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или 
испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање. 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА – НЕ ОТВАРАТИ 
Задња страна коверте: Име и адреса подносиоца пројаве, назив пројекта. 
 

Члан 15. 
Рок за подношење пријава на јавни конкурсе не може бити краћи од 15 дана. 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа или 
првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан.  

 

Чл. 16. 

Саком предлогу пројекта, Комисија ће доделити одређени број бодова, на основу кога ће 
бити сачињена бодовна ранг листа. 
Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројеката. 
Комисија задржава право да носиоци предлога пројеката могу бити позвани (у дану који 
одреди Комисија) да одрже десетоминутну презентацију предлога пројекта пред 
Комисијом. 
У случају да је већи број пројеката освојио једнак број поена предност ће бити дата 
пројектима који су освојили већи број поена по следећим критеријумима 

o Буџет 
o Да ли је предлог усаглашен са неком од локалних стратегија. 

 
Чл. 17. 

По завршетку конкурса, Комисија ће у року од 10 дана утврдити ранг листу са поенима 
предложених пројеката. 
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страни ГО Барајево. 
На листу из става 1. Овог члана, учесници конкурса имају право приговора у року од 5 
дана од дана објављивања. 
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 5 дана од дана њеног примања и иста је 
коначна. 
По истеку рока за приговор односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће 
израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне листе са бодовима 
предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката са наведеним износима 
новчаних средстава, који ће се финансирати из буџета ГО Барајево. 
Извештај се доставља Већу ГО Барајево на усвајање, утврђивање коначне ранг листе и 
доношење Одлуке о додели средстава. 



 
Чл.18. 

Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета ГО Барајево додељују средства 
за подносиоце прогама и пројекта или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма и пројеката, Веће доноси у року од 20 дана од дана утврђивања листе из става 1. 
чл. 17. овог Правилника. 
Коначна одлука Већа ГО Барајево објављује се на званичној интернет  страни ГО Барајево 
и доставља сваком учеснику конкурса. 
 

Чл. 19. 
На основу Одлуке из чл. 18. овог Правилника, Председник ГО Барајево закључује уговор 
о финансирању пројеката средствима из буџета ГО Барајево. 
Текст уговора припрема Одељење Управе надлежно за област за коју је расписан конкурс 
и заједно са мишљењем Општинског правобранилаштва, доставља га Председнику 
Градске општине Барајево. 

Чл. 20. 
Уговор о финансирању пројеката из буџета Градске општине Барајево садржи: 

- Ознаку уговорних страна 
- Назив и садржину пројекта 
- Укупну вредност пројекта 
- Износ средстава која се додељују из буџета ГО Барајево за реализацију пројекта 
- Датум почетка и датум завршетка пројекта 
- Права и обавезе уговорних страна 
- Инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за 

реализацију програма и пројеката, односно за случај неизвршења уговорне обавезе 
– предмета програма 

- Услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен 
- Права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на 

који је закључен 
- Начин решавања спорова 

Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта. 
 

Чл. 21. 
Веће, преко одељења Општинске управе надлежног за област за коју је расписан конкурс 
и Одељења за послове финансија прати реализацију програма и врши контролу његове 
реализације. 
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава од стране буџетске 
инспекције или другог надлежног органа, Председник ГО Барајево ће раскинути уговор и 
затражити повраћај пренетих средстава, односно активирање инструмента обезбеђења, а 
удружење је дужно да средства врати. 
 

Чл. 22. 
Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана завршетка, односно реализације пројекта, 
поднесе Већу ГО Барајево, преко одељења Општинске управе надлежне за област за коју 
је расписан конкурс, извештај – наративни и финансијски, о реализацији програма или 
пројекта за који су му додељена средства. 



Корисници средстава дужни су да Већу ГО Барајево, на његов захтев доставе периодични 
извештај – наративни и финансијски. 
 

Чл. 23. 
Уколико удружење не достави наративни и финансијски извештај из чл. 22. Овог 
Правилника, или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су 
дужни да у буџет ГО Барајево врате уплаћена средства, у року од 10 дана од дана раскида 
уговора о додели средстава. 
 

Чл.24. 
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у 
случају непоступања по захтеву за враћање додељених средстава у буџет ГО Барајево, ГО 
Барајево ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно кршење 
уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета ГО Барајево. 
Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда, утврди да је корисник средстава 
вршио злоупотребе или ненаменски трошио средства, таквим удружењима не могу се 
додељивати средства из буџета ГО Барајево у наредне три године, рачунајући од године у 
којој је донета правоснажна судска одлука. 
 

Чл. 25. 
Програм, односно пројекат се мора реализовати до 01. децембра године за коју је расписан 
конкурс. 
Средства ће се уплаћивати у складу са приливом средстава у буџет ГО Барајево за текућу 
годину, односно по приоритету реализације програма или пројеката од стране учесника 
конкурса. 
 

Чл. 26. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда“. 
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