
На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске 

општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево, дана 

31.августа  2015. године,  расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  У ОБЛАСТИ: 

 

 

- програма за стара лица; 

- активности пензионерских организација; 

. 

 

 

1.КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  УЧЕСНИК КОНКУРСА ТРЕБА ДА ИСПУНИ  

На конкурсу може да учествује невладина организцаја :  

- која је регистрована у складу са Законом о удружењима ( „Службени гласник РС“бр.51/09), на територији 

Градске општине Барајево,односно има седиште или огранак и делује на том подручју као општинска, 

међуопштинска, градска или републичка организација,  

- која пројекат реализује на територији градске општине Барајево,   

- која је директно одговорно за припрему и извођење програма:  

-која није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности:  

-која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања:   

2.ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ и СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  

У складу са Одлуком о трећем ребалансу буџета градске општине Барајево, за 2015. год. Бр. 06-24/2015-264 од 25. 

августа 2015. године, средства која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево  су у укупном износу од 

300.000,00 динара, (три стотине хиљада динара)    Максималан износ по пројекту је 100.000,00 (сто хиљада 

динара).  

3.РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТА :  

Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати у периоду  до 31.12.2015. године 

4.ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ  

Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију : 

1. пријавни образаца за конкурс ( садржи опис пројекта и буџета пројекта) 

2. биографију координатора пројекта и кључних сарадника 

3.  фотокопију решења о упису организације у регистар 

4.  фотокопију оснивачког акта (Статута) 

5.  фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну годину 

6. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања          ( изјаву није потребно 

приложити уколико се пројекат целокупно финансира из средстава добијених по конкурсу )  

 

5.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС  



Пријава са обавезном кокурсном документацијеом, доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не 

отварати“ на пошти или писарници Градске општине Барајево. 

Пријава  поштом шаље се на доле назначену адресу :  

Градска општина Барајево, ул. Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. 

Конкурсна документација се може преузети са интернет старанице Градске општине Барајево. 

Лице задужено за контакт и додатне информације у вези услова конкурса је Миливоје Радовановић , тел. 069-8756-

087. 

 

6.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

1.Рок за подношење пријаве и предлога  пројекта на овај јавни конкурс је 8  дана од дана објављивања 

јавног позива у Службеном листу града Београда. 

2. Критеријуми за вредновање пројекта су: 

 

Ред  

број 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

Број  

поена 

 

1. 

Усклађеност пројекта за захтевима конкурса  

5-10 

 

2. 

Остварени резултати невладине организације претходних 

година 

 

5-10 

 

3. 

Материјална и кадровска опремљеност невладиних 

организација 

5-10 

4. Одрживост пројекта 5-10 

5. Сагласност са циљевима   

 

општинске стратегије 

0-10 

 

 

1. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката 

невладиних организација,  коју утврђује конкурсна комисија, биће објављени на званичној интернет 

страници Градске општине Барајево и на огласној табли Градске општине Барајево , у року од 10  дана од 

дана истека рока за подношење пријава.  
 

2. Одлука о избору  пројеката којима се из буџета  Градске општине Барајево додељују средства 

Председник Градске општине Барајево доноси у року од 5 дана од дана пријема  предлога одлуке 

конкурсне комисије.  

 

7. ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА 

 

 Јавни  конкурс се објављује у  Службеном листу града Београда и на званичној интернет презентацији Градске 

општине Барајево.  

Председник Градске општине Барајево 

                                    IX-01 Број: 401-457/2015. од 31 августа.  2015. године 

Председник Г.О. Барајево 

Бранка Савић 


