Број: 96-55/2006-VIII/2

На основу члана 30. ст. 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 9/02,
33/04 и 135/04), члана 17 . ст. 1. тачка 2. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар (
«Сл. лист града Београда», бр. 16/04 и 17/05), а у вези са чланом 37. Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», број 9/02, 87/02, 61/05, 66/05 и 101/05) Скупштина градске општине Врачар,
на седници одржаној 7. децембра 2006. године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се критеријуми, услови, начин и поступак финансирања пројеката
невладиних непрофитних и неполитичких организација из буџета градске општине Врачар.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. ове Одлуке имају невладине организације, односно
удружења грађана која су регистрована на територији градске општине Врачар, односно имају
седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке
организације не краће од три године (у даљем тексту: невладине организације).
Члан 3.
Одлуком о буџету градске општине Врачар за сваку буџетску годину опредељују се средства
за финансирање пројеката невладиних организација .
Члан 4.
Средства намењена невладиним организацијама из члана 1. и 2. ове Одлуке могу да се користе
за реализацију пројеката из следећих области:
1) активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис
сектора,
2) подстицања и развоја привредних делатности ( туризам, занатство, стари и ретки занати,
задругарство и др.),
3) развоја локалне заједнице,
4) екологије, заштите животне средине и здравља грађана,
5) афирмисања људских и мањинских права,
6) програма за предшколску и школску децу,
7) програма за омладину,
8) програма за стара лица,
9) афирмисања демократизације локалне средине,
10) развоја цивилног друштва,
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старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју...),
12) културне баштине, неговања историјских тековина,
13) волонтерства,
14) заштите бораца, ратних, војних и цивилних инвалида,
15) заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности,
16) активности пензионерских организација,
17) неформалног образовања,
18) афирмисања женских права и
19) других садржаја који доприносе убрзаном развоју градске општине Врачар и афирмацији
грађанског активизма.
Члан 5.
Невладина организација може учествовати са више пројеката, а средства из буџета градске
општине Врачар додељују се за финансирање само једног пројекта.
Члан 6.
Пројекат мора бити завршен до истека буџетске године.
Члан 7.
Пројекат се мора реализовати највећим делом на територији градске општине Врачар.
Члан 8.
Финансирање пројеката из члана 3. ове Одлуке врши се на основу јавног конкурса.
Председник градске општине Врачар доноси Одлуку о покретању поступка финансирања
пројеката невладиних организација из буџета градске општине Врачар и расписује јавни конкурс за
финансирање пројеката невладиних организација за сваку буџетску годину, а у складу са
приоритетима Општине и овом Одлуком.
Члан 9.
Одлуку о приоритетима за које се расписује јавни конкурс за финансирање пројеката
невладиних организација из буџета градске општине Врачар доноси председник општине, уз
усвојено мишљење Општинског већа.
Члан 10.
Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у "Службеном листу града
Београда" и на званичној интернет презентацији градске општине Врачар.
Члан 11.
Конкурс из члана 4. ове Одлуке спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање пројеката невладиних организација, коју именује председник градске општине ( у
даљем тексту: Комисија).
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јединица Општинске управе.
Комисија у свом саставу има за председника стручњака из области рада невладиних
организација, а за чланове једног дипломираног правника, једног дипломираног економисту и
стручњаке из предметних области. Чланови Комисије не могу бити чланови невладиних
организација.
Комисију чини 5 чланова.
Члан 12.
Јавни конкурс садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Намену и износ средстава за које се конкурс спроводи,
Минималну и максималну вредност пројекта којим невладина организација може
конкурисати,
Датум објављивања конкурса,
Услове које невладина организација мора да испуњава као учесник у јавном конкурсу,
Критеријуме за доделу средстава,
Проценат сопственог новчаног учешћа невладине организације у укупној вредности пројекта,
Процедуру и рок за пријављивање на конкурс,
Обавезну документацију која се подноси уз учешће на конкурсу,
Рок за доношење одлуке и
Начин објављивања одлуке.
Члан 13.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
Члан 14.
Конкурсна документација садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•

Пријавни образац,
Образац описа пројекта,
Образац буџета,
Биографију координатора пројекта и кључних стручњака,
Оверену фотокопију решења о упису организације у регистар,
Оверену фотокопију оснивачког акта (Статута),
Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину и
Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања.
Члан 15.
Критеријуми за оцењивање пројеката су:

•
•
•
•
•
•

Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса,
Остварени резултати невладине организације претходних година,
Материјална и кадровска опремљеност невладине организације,
Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат,
Одрживост пројекта и
Сарадња са локалном заједницом.
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Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког пројекта према критеријумима наведеним у
члану 15. ове Одлуке и бодове прописује конкурсом.
Члан 17.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава предлог Одлуке
о избору пројеката невладиних организација које се финансирају из буџета градске општине Врачар и
исте доставља Председнику градске општине у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Члан 18.
Председник општине на основу записника и предлога Комисије, доноси Одлуку о избору
пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета градске општине Врачар у року од
пет дана од дана пријема докумената од стране Комисије.
Члан 19.
О резултатима јавног конкурса председник општине обавештава учеснике у поступку у року од
осам дана од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса.
Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета градске
општине Врачар се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији
општине као и у "Службеном листу града Београда", најкасније у року од 14 дана од дана закључења
уговора.
Члан 20.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу градске општине
Врачар у року од осам дана од дана достављања акта из претходног члана.
Члан 21.
По коначности Одлуке из члана 18. председник градске општине закључује уговор о
финансирању пројеката из буџета градске општине Врачар са невладином организацијом најкасније
у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор о финансирању пројекта из буџета градске општине Врачар садржи:
Назив и садржину пројекта,
Износ средстава која се додељују из буџета општине за реализацију пројекта,
Укупну вредност пројекта,
Процентуално учешће градске општине Врачар у укупној вредности пројекта,
Датум почетка и завршетка пројекта,
Права и обавезе уговорних страна,
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 и
9. Начин решавања спорова.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.
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Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да доставе извештај председнику градске
општине о утрошку одобрених средстава, односно реализацији одобрених пројеката периодично и то
по истеку прве половине рока утврђеног за реализацију пројекта и најкасније 30 дана по завршетку
пројекта.
Уколико су одобрена средстава ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате
уплаћена средства.
Уколико се извештаји из претходног става не доставе, невладиним организацијама које их не
доставе неће бити додељена средства у наредне три године, односно неће бити разматрано њихово
учешће на конкурсу.

Члан 24.
Надзор над извршавањем уговором утврђених послова по овој Одлуци вршиће Општинска
управа.
Члан 25.
Председник градске општине je у обавези да Скупштини општине достави Извештај о
реализацији пројеката финансираних из буџета градске општине Врачар за сваку буџетску годину.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-55/2006-VIII - 7. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-55/2006-VIII/1
Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 7. децембра 2006. године, на основу члана 25.
став 1. и члана 29. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'',
број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - други закон, 66/2005, 101/2005 - други закон, 62/2006 - други закон,
63/2006 - исправка другог закона и 85/2006), члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 17. став 1. тачка 3.
Одлуке о организацији и раду органа Општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 16/2004
и 17/2005) д о н е л а

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2006. ГОДИНУ
Члан 1.

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2006. годину ("Службени лист града Београда", број
31/2005, 6/2006, 7/2006 и 19/2006), мења се и допуњава тако што се у члану 21.у табеларном делу
"ИЗДАЦИ" мењају следећи износи:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - износ "123.350.675,00" замењује се износом
"120.450.675,00", а износ "124.150.675,00" замењује се износом "121.250.675,00";
411 Плате и додаци запослених - износи "76.030.091,00" замењују се износима
"77.382.168,00";
412 Социјални доприноси на терет послодавца - износи "13.673.409,00" замењују се
износима "13.907.594,00";
414 Социјалнa давања запосленима- износ "5.794.000,00" замењују се износом
"1.307.738,00", а износ "6.594.000,00" замењује се износом "2.107.738,00";
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА - износи "63.472.066,98" замењују се износима
"55.372.066,98";
423 Услуге по уговору- износи "8.720.000,00" замењују се износима "11.620.000,00";
426 Материјал -износи "16.000.000,00" замењују се износима "5.000.000,00";
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ - износ "3.575.500,00" замењује се износом
"2.015.500,00", а износ "4.675.500,00" замењује се износом "3.115.500,00";
463 Текући трансфери месним заједницама - износ "3.575.500,00" замењује се износом
"2.015.500,00", а износ "4.675.500,00" замењује се износом "3.115.500,00";
49 РЕЗЕРВЕ - износи "32.383.916,71" замењују се износима "33.943.916,71";
499 Текућа резерва - износи "28.674.456,43" замењују се износима "30.234.456,43";
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА - износи "12.646.709,82" замењују се износима
"23.646.709,82";
512 Машине и опрема - износи "11.646.709,82" замењују се износима "22.646.709,82".

Члан 2.
У члану 23. у табеларном делу "ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА" мењају се следећи износи:
•
•

Позиција 1 Плате и додаци запослених - износи "26.905.416,00" замењују се износима
"27.295.596,00";
Позиција 2 Социјални доприноси на терет послодавца - износи "4.816.056,00" замењују
се износима "4.890.904,00";
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Позиција 4 Социјална давања запосленима - износ "1.200.000,00" замењују се износом
"534.972,00", а износ "1.500.000,00" замењује се износом "834.972,00";

•
•

Позиција 10 Материјал - износи "2.600.000,00" замењују се износима "1.600.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за Функ. 110: Приходи из буџета
"45.981.472,00" замењују се износима "44.781.472,00";
Збирни износ Укупно за Функцију 110:
"45.981.472,00" замењује се износом
"44.781.472,00", а износ "46.281.472,00" замењује се износом "45.081.472,00";
Збирни износ УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1 - Раздео 1: "45.981.472,00" замењује се износом
"44.781.472,00", а износ "46.281.472,00" замењује се износом "45.081.472,00";
Збирни износи Извори финансирања за Раздео 1: Приходи из буџета "45.981.472,00"
замењују се износима "44.781.472,00";
Збирни износ УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:
"45.981.472,00" замењује се износом
"44.781.472,00", а износ "46.281.472,00" замењује се износом "45.081.472,00";

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Позиција 12 Плате и додаци запослених - износи "49.124.675,00" замењују се износима
"50.086.572,00";
Позиција 13 Социјални доприноси на терет послодавца - износи "8.857.353,00" замењују
се износима "9.016.690,00";
Позиција 15 Социјална давања запосленима - износ "4.594.000,00" замењују се износом
"772.766,00", а износ "5.094.000,00" замењује се износом "1.272.766,00;
Позиција 20 Услуге по уговору - износи "4.250.000,00" замењују се износима
"7.150.000,00";
Позиција 24 Материјал - износи "13.400.000,00" замењују се износима "3.400.000,00";
Позиција 27 Машине и опрема - износи "2.000.000,00" замењују се износима
"13.000.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за Функ. 410: Приходи из буџета
"147.282.906,22" замењују се износима "148.482.906,22";
Збирни износ Укупно за Функцију 410: "147.282.906,22" замењује се износом
"148.482.906,22", а износ "147.782.906,22" замењује се износом "148.982.906,22";
Позиција 30 Стални трошкови - износ "751.000,00" замењују се износом "241.000,00", а
износ "951.000,00" замењује се износом "441.000,00;
Позиција 31 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) - износ "112.000,00"
замењују се износом "22.000,00", а износ "312.000,00" замењује се износом "222.000,00;
Збирни износи Извори финансирања за главу 1.1: Приходи из буџета
"900.000,00"
замењују се износима "300.000,00";
Збирни износ Укупно за Главу 1.1: "900.000,00" замењује се износом "300.000,00", а
износ "1.800.000,00" замењује се износом "1.200.000,00";
Позиција 34 Стални трошкови - износи "1.155.500,00" замењују се износима
"1.255.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за главу 1.2: Приходи из буџета "1.155.500,00"
замењују се износима "1.255.000,00";
Збирни износи Укупно за Главу 1.2: "1.155.500,00" замењују се износима "1.255.500,00";
Позиција 37 Стални трошкови - износи "544.000,00" замењују се износима "264.000,00";
Позиција 38 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) - износи "40.000,00"
замењују се износима "20.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за главу 1.3: Приходи из буџета "610.000,00"
замењују се износима "310.000,00";
Збирни износ Укупно за Главу 1.3: "610.000,00" замењује се износом "310.000,00", а
износ "710.000,00" замењује се износом "410.000,00";
Позиција 41 Стални трошкови - износи "696.000,00" замењују се износима "96.000,00";
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Позиција 42 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) - износи "180.000,00"
замењују се износима "20.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за главу 1.4: Приходи из буџета "910.000,00"
замењују се износима "150.000,00";
Збирни износ Укупно за Главу 1.4: "910.000,00" замењује се износом "150.000,00", а
износ "1.010.000,00" замењује се износом "250.000,00";
Збирни износи Извори финансирања за Функ. 160: Приходи из буџета "3.575.500,00"
замењују се износима "2.015.500,00";
Збирни износ Укупно за Функцију 160:
"3.575.500,00" замењују се износом
"2.015.500,00", а износ "4.675.500,00" замењује се износом "3.115.500,00";
Збирни износи Извори финансирања за Главу 1: Приходи из буџета "150.858.406,22"
замењују се износима "150.498.406,22";
Збирни износ УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1 - Раздео 2: "150.858.406,22" замењује се износом
"150.498.406,22", а износ 152.458.406,22"" замењује се износом "152.098.406,22";
Позиција 51 Текућа резерва - износи "9.575.401,00" замењују се износима
"11.135.401,00";
Збирни износи Извори финансирања за Функ. 110: Приходи из буџета "34.340.616,71"
замењују се износима "35.900.616,71";
Збирни износи Укупно за Функцију 110: "34.340.616,71" замењују се износима
"35.900.616,71";
Збирни износи Извори финансирања за Главу 2: Приходи из буџета "107.562.690,29 "
замењују се износима"109.122.690,29";
Збирни износ УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2 - Раздео 2: "107.562.690,29 " замењује се износом
"109.122.690,29", а износ "117.047.690,29" замењује се износом "118.607.690,29";
Збирни износи Извори финансирања за Раздео 2: Приходи из буџета "258.421.096,51"
замењују се износима "259.621.096,51";
Збирни износ УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: "258.421.096,51" замењује се износом
"259.621.096,51", а износ "269.506.096,51" замењује се износом "270.706.096,51".
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Београда'', а
примењиваће се од дана доношења.
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