РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-18/2015-VIII/9
Датум: 24. март 2015. године
Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. марта 2015. године,, на основу члана
38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", број 51/09 и 99/11 - др. закони), на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07 и 83/14 – др. закон), а у складу са Уредбом о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења ("Сл. гласник РС" бр. 8/12 и 94/13) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута
градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и
95/14), д о н е л а

ОДЛУКУ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Основне одредбе доделе средстава удружењима
Члан 1.
Овом Одлуком се ближе уређују услови, обим, начин, критеријуми, мерила и поступак доделе
средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање
програма/пројеката (у даљем тексту: програмa/пројекатa) које реализују удружења, а који су од јавног
интереса, праћење и евалуација ових програма/пројеката, начин и поступак враћања додељених средстава
уколико се утврди да удружења добијена средства не користе за реализацију одобрених
програма/пројеката, као и друга питања од значаја за финансирање програма/пројеката удружења.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени
су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе, у
складу са начелима и прописима о родној равноправности.
Значење израза
Члан 3.
Градска општина Врачар финансира програме/пројекте добровољних и невладиних недобитних
организација заснованих на слободи удруживања више физичких или правних лица, удружења (у даљем
тексту: удружења), основаних ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и
интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
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Обим средстaва
Члан 4.
Одлуком о буџету Градске општине Врачар за сваку буџетску годину опредељују се средства за
финансирање програма/пројеката удружења.
Средства ће се додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу годину за ту
намену.
Средства опредељена у буџету за намене из става 1. овог члана, додељују се на следећи начин:
•
•

80% средстава додељује се на основу јавног конкурса за реализацију програма/пројеката удружења,
20% средстава додељује се на основу сталног конкурса за реализацију програма/пројеката
удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији.

Средства додељена удружењима за финансирање програма/пројеката на основу сталног конкурса из
става 3. алинеја 2. овог члана могу износити највише 20% од максималног износа средстава опредељених
јавним конкурсом за текућу годину за ту намену, по појединачном захтеву.
Члан 5.
Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. алинеја 1. имају удружења која су уписана у
регистар надлежног органа, не краће од две године, и која програм/пројекат реализују највећим делом на
територији Градске општине Врачар.
Право на коришћење средстава из члана 4. став 3. алинеја 2. имају удружења која су уписана у
регистар надлежног органа и која програм/пројекат реализују највећим делом на територији Градске
општине Врачар.
Члан 6.
Средства из члана 4. Одлуке могу се користити за финансирање програмa/пројеката из следећих
области:
1.социјалне заштите;
2.борачко-инвалидске заштите;
3.подршка особама са инвалидитетом;
4.друштвене бриге о деци;
5.заштите избеглих и интерно расељених лица;
6.подстицање наталитета;
7.помоћи старима;
8.здравствене заштите;
9.заштите и промовисања људских и мањинских права;
10.образовања, науке и информисања;
11.заштите животне средине;
12.одрживог развоја;
13.заштите животиња;
14.заштите потрошача;
15.борбе против корупције;
16.активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и пословног
сектора;
17.развоја локалне заједнице;
18.подстицања и развоја привредних делатности (туризам, угоститељство, стари и ретки
занати, задругарство и др.);
19.пројеката за омладину;
20.афирмисања демократизације локалне самоуправе;
21.развоја цивилног друштва;
22.волонтерства;
Ознака: П2.01-2

Страна 2 од 9

и

23.заштите и помоћи лицима леченим од болести зависности;
24.активности пензионерских организација;
25.афирмисања начела родне равноправности и развијање политике једнаких могућности
26.хуманитарних програма и других програма који искључиво и непосредно следе јавне
потребе Градске општине Врачар.
Услови за учешће на конкурсима
Члан 7.

Услови за учешће на јавном и сталном конкурсу односе се на садржај програма/пројеката и
трошкове и правдање трошкова који се могу укључити у буџет.
Удружење може учествовати са више програма/пројеката на конкурсу, а средства из буџета
Градске општине Врачар додељују се за финансирање само једног програма/пројекта.
Услови који се односе на садржај програма/пројеката
Члан 8.
Програм/пројекат мора бити у складу са областима доделе средстава који су наведени у члану 6.
ове Одлуке и у складу са Одлуком о покретању поступка за доделу средстава за подстицање
програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/ пројеката удружења или
Одлуком о покретању поступка за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег
дела средстава за финансирање програма/пројеката удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају
хитност у реализацији и мора прецизирати територију на којој би се реализовао; време и дужину
трајања програма/пројекта; врсту и обим активности који би се вршили у току његове реaлизације и
укупан број лица који је потребан за његово спровођење.
Услови који се односе на трошкове и правдање трошкова програма/пројекта
Члан 9.
Програм/пројекат мора бити реализован 30 дана пре истека буџетске године и средства морају бити
оправдана у укупној вредности програма/пројекта којим конкуришу удружења до краја буџетске године у
којој се програм/пројекат реализује.
Директни трошкови програма/пројекта морају бити: стварни трошкови подносиоца пријаве
који су неопходни за спровођење активности програма/пројекта, односно стварни трошкови који су
подложни евидентирању током реализације програма/пројекта, препознатљиви и проверљиви,
Индиректни трошкови програма/пројекта (на пример: трошкови електричне енергије, грејања,
воде, канцеларијског материјала...) морају бити нижи од 10% укупног износа средстава која се
додељују јавним конкурсом.

Фазе поступка доделе средстaва
Члан 10.
Председник Градске општине Врачар доноси Одлуку о покретању поступка за доделу средстава за
подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/ пројеката
удружења и расписује јавни конкурс за реализацију програма/пројеката удружења.
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Председник Градске општине Врачар доноси Одлуку о покретању поступка за доделу средстава за
подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма или пројеката
удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији и расписује стални конкурс
за реализацију програма/пројеката удружења.
Одлуку о приоритетима за финансирање програма/пројеката удружења из буџета Градске општине
Врачар, уз усвојено мишљење Већа градске општине Врачар, доноси председник Градске општине Врачар
за сваку буџетску годину.
Oбавештење о расписивању јавног конкурса се објављује у средствима јавног информисања, а текст
јавног и сталног конкурса на званичној интернет страници Градске општине Врачар.
Именовање Конкурсне комисије
Члан 11.
Јавни и стални конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање
програма/пројеката удружења, председника Градске општине Врачар (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника, заменика председника и три члана које именује председник Градске
општине Врачар.
Чланови Комисије не могу бити чланови удружења.
Комисија одлуке доноси већином гласова и сачињава записнике о свим својим радњама током
спровођења конкурса, а нарочито о оцењивању достављених програма/пројекта.
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обавља надлежна организациона
јединица Управе градске општине Врачар.
Надлежности Комисије
Члан 12.
Задатак Комисије је:
- да припреми текст јавног конкурса и текст сталног конкурса за реализацију
програма/пројеката значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији;
- утврди образац за подношење програма/пројекта,
- утврди образац буџета за јавни и стални конкурс;
- утврди проценат новчаног учешћа удружења у укупној вредности програма/пројеката;
- утврди минимални и максимални износ средстава која могу бити додељена јавним конкурсом;
- утврди начин бодовања критеријума за оцењивање програма/пројеката;
- да по истеку рока за подношење пријава размотри пријаве и изврши оцену сваког
програма/пројеката на основу бодовања критеријума;
- сачини записник о спроведеном конкурсу и
- сачини предлог акта о избору програма или пројеката удружења којима се из буџета Градске
општине Врачар додељују средства за реализацију програма или пројеката по јавном и
сталном конкурсу;
- утврђује предлог уговора о финансирању програма или пројеката из буџета Градске општине
Врачар;
- размотри извештаје корисника средстава и сачини предлог извештаја о реализацији програма/
пројеката финансираних из буџета Градске општине Врачар по оба конкурса, а за сваку
буџетску годину.
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Садржај јавног и сталног конкурса
Члан 13.
Јавни конкурс садржи:
- области од јавног интереса из којих се подстичу програми/пројекти удружења, са
приоритетима,
- услове које удружење мора да испуни као учесник у јавном конкурсу,
- процедуру и рок за подношење пријава програма/пројеката на јавни конкурс,
- списак обавезне документације која се подноси уз пријаву програма/пројеката на
јавни конкурс,
- укупан износ средстава опредељених за реализацију програма/пројеката,
- минимални и максимални износ средстава која могу бити додељена јавним конкурсом,
- проценат сопственог новчаног учешћа удружења у укупној вредности програма/пројеката,
- критеријуме и мерила за оцену и бодовање програма/пројеката који испуњавају услове
прописане јавним конкурсом,
- рок за доношење акта о додели средстава,
- начин објављивања акта о додели средстава,
- друге елементе које уобичајено садржи јавни конкурс.
Стални конкурс садржи:
- области од јавног интереса из којих се подстичу програми/пројекти удружења, са
приоритетима,
- услове које удружење мора да испуни као учесник у конкурсу,
- процедуру и рок за подношење пријава програма/пројеката на конкурс,
- списак обавезне документације која се подноси уз пријаву програма/пројеката на
конкурс,
- укупан износ средстава опредељених за реализацију програма/пројеката,
- рок за доношење акта о додели средстава.
Подношење пријава и утврђивање испуњености услова за учешће на јавном или
на сталном конкурсу
Члан 14.
Пријаве на јавни конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације.
Конкурсна документација садржи:
- образац за подношење програма/пројеката,
- образац буџета,
- биографију координатора програма/пројеката и водећих сарадника,
- фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину, са доказом о предаји,
- писану изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања.
Пријаве на стални конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне
документације.
Конкурсна документација садржи:
- образац за подношење програма/пројеката,
- образац буџета,
- биографију координатора програма/пројеката и водећих сарадника.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног или
сталног конкурса неће бити разматране.
Члан 15.
Удружења чији програми/пројекти буду изабрани на јавном конкурсу и којима се доделе средства из
буџета Градске општине Врачар, дужна су да доставе надлежној организационој јединици Управе градске
општине Врачар оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима
за претходну годину.
Удружења чији програми/пројекти буду изабрани на јавном или на сталном конкурсу и којима се
доделе средства из буџета Градске општине Врачар, дужна су да доставе надлежној организационој
јединици Управе градске општине Врачар писану изјаву о прихватању или неприхватању додељеног износа
за реализацију програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар.
Критеријуми за избор програма/пројеката
Члан 16.
1. Референце удружења и програма/пројеката:
1.1. Седиште удружења регистровано на територији Градске општине Врачар;
1.2. Обим реализације програма/пројеката на територији Градске општине Врачар.
2. Релевантност и методологија:
2.1. Ниво усклађености програма/пројеката са приоритетима;
2.2. Усклађеност активности са циљем програма/пројеката и очекиваним резултатом;
2.3. Изводљивост плана реaлизације.
3. Одрживост програма/пројеката:
3.1. Временска одрживост програма/пројеката;
3.2. Идентификација кључних ризика;
3.3. Одрживост очекиваних резултата програма/пројеката.
4. Партиципативност и видљивост:
4.1. Видљивост програма/пројеката за шире друштвене групе;
4.2.Уважавање/подстицање родне равноправности унутар области на коју се пројекат односи уколико
програм/пројекат нема за циљ подстицај само припадника одређеног рода;
5. Проценат сопственог новчаног учешћа удружења у укупној вредности програма/пројеката;
6. Да ли су раније коришћена средства из буџета Градске општине Врачар и ако јесу, да ли су испуњене
уговорне обавезе.
Мерила за избор програма/пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава
Члан 17.
Комисија разматра приспеле пријаве на јавни конкурс и врши оцену сваког програма/пројеката на
основу бодовања критеријума утврђених у члану 16. ове Одлуке.
Начин бодовања утврђује Комисија.
Критеријуми за избор програма/пројеката на јавном конкурсу за доделу средстава су саставни део
акта о избору програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар додељују
средства за реализацију програма/пројеката.
Сваки члан Комисије оцењује предлоге програма/пројеката у складу са критеријумима из члана 16.
ове Одлуке.
Резултат подносиоца пријаве добија се тако што се израчунaва просечна вредност оцена које је
подносилац пријаве добио од сваког члана Комисије за сваки појединачни критеријум, а укупан број бодова
добија се сабирањем ових вредности.
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Комисија разматра приспеле пријаве на стални конкурс и врши утврђивање испуњености услова
прописаних у тексту сталног конкурса за реализацију програма/пројеката удружења значајних за грађане
Врачара, који захтевају хитност у реализацији, на основу услова утврђених овом Одлуком.
Доношење акта о додели средстава програма/пројеката удружења
Члан 18.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник, сачињава предлог акта о додели
средстава програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за
реализацију програма/пројеката и исте доставља председнику Градске општине Врачар, у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс.
О спроведеном поступку сталног конкурса Комисија води записник, сачињава предлог акта о додели
средстава за финансирање програма/пројеката удружења значајних за грађане Врачара, који захтевају
хитност у реализацији и исте доставља председнику Градске општине Врачар, у року од 10 дана од дана
подношења пријаве.
Члан 19.
Председник Градске општине Врачар на основу записника и предлога акта Комисије, доноси акт о
додели средстава програма/пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Врачар којима се из
буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма/пројеката, у року од 10 дана од
дана пријема записника и предлога акта.
Председник Градске општине Врачар на основу записника и предлога акта Комисије, доноси акт о
додели средстава за финансирање програма/пројеката удружења значајних за грађане Врачара, који
захтевају хитност у реализацији, најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника и предлога акта.
Члан 20.
О резултатима јавног конкурса Комисија обавештава учеснике у поступку у року од 8 дана од дана
доношења акта из члана 19. став 1. ове Одлуке.
Члан 21.
Обавештење о одлуци Комисије о додели средстава за финансирање програма/пројеката удружења
значајних за грађане Врачара, који захтевају хитност у реализацији Комисија обавештава учеснике у
поступку у року од 5 дана од дана доношења акта из члана 19. став 2. ове Одлуке.
Члан 22.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Већу градске општине Врачар, у року од 3 дана
од дана пријема обавештења из члана 20. и 21. ове Одлуке.
Члан 23.
Обавештење о доношењу акт о додели средстава за финансирање програма/пројеката удружења
којима се из буџета Градске општине Врачар додељују средства за реализацију програма/пројеката,
објављује се у средствима јавног информисања, а текст акта о додели средстава на званичној интернет
страници Градске општине Врачар, у року од 8 дана од дана коначности акта.
Члан 24.
По коначности акта о додели средстава за финансирање програма/пројеката удружења по јавном или
сталном конкурсу, председник Градске општине Врачар закључује уговоре о финансирању
програма/пројеката удружења из буџета Градске општине Врачар у року од 15 дана.
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Члан 25.
Уговор о финансирању програма/пројеката из буџета Градске општине Врачар садржи:
1. назив и садржину програма/пројеката,
2. износ средстава који се додељује из буџета Градске општине Врачар за реализацију
програма/пројеката,
3. начин на који се преносе додељена средстава за реализацију програма/пројеката,
4. укупну вредност програма/пројеката,
5. процентуално учешће Градске општине Врачар у укупној вредности програма/
пројекта,
6. датум почетка и завршетка реализације програма/пројеката,
7. права, обавезе и одговорности уговорних страна,
8. време трајања уговора,
9. начин и рокове за подношење извештаја,
10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен,
11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена
на који је закључен,
12. права и обавезе уговорних страна у случају непоштовања услова правдања средстава,
13. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чини образац за подношење програма/пројеката и образац буџета.
Члан 26.
Средства која се у складу са овом Одлуком одобре за реализацију програма/пројеката јесу наменска
средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма/пројекта и у складу са
уговором који се закључује између надлежног органа и удружења.
Праћење и евалуација програма/пројеката
Члан 27.
Удружење је дужно да поднесе извештај о реализацији програма/пројеката и утрошеним средствима
на начин предвиђен уговором из члана 25. ове Одлуке.
Удружењима која не доставе извештаје из става 1. овог члана, дужна су да средства врате у буџет
Градске општине Врачар, а средства им се неће додељивати у наредне три године, односно неће бити
разматрано њихово евентуално учешће на конкурсу.
Удружења која су додељена средства ненаменски користила, дужна су да иста врате у буџет Градске
општине Врачар, а њихово евентуално учешће на конкурсу неће бити размартано у наредне три године.
Члан 28.
Надлежна организациона јединица Управе градске
програма/пројеката и врши контролу његове реализације.

општине

Врачар

прати

реализацију

Корисник средстава је дужан да по окончању периода реализације програма/пројекта, а најкасније до
краја буџетске године достави извештај целог програма/пројеката уз правдање укупног износа
програма/пројеката, односно по захтеву надлежног органа достави без одлагања финансијске и друге
извештаје који се тичу реализације програма/пројеката.
Удружење је дужно да надлежном органу у сваком моменту омогући контролу реализације
програма/пројекта и увид у сву потребну документацију везану за програм/пројекат.
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Члан 29.
Председник Градске општине Врачар на основу записника и предлога Комисије, подноси Скупштини
градске општине Врачар извештај о реализацији програма/пројеката удружења финансираних из буџета
Градске општине Врачар за сваку буџетску годину.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 30.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину финансирања програма удружења из
буџета Градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 41/13 и 74/13).
Поступак достављања извештаја о реализацији програма удружења финансираних из буџета Градске
општине Врачар у 2014. години окончаће се по Одлуци о начину финансирања програма удружења из
буџета Градске општине Врачар ("Сл. лист града Београда", бр. 41/13 и 74/13).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".
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