
На основу чл. 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних 
организација на територији ГО Барајево (''Службени лист Града Београда'' број 
26/2014) Председник ГО Барајево, дана 02.фебруара 2017. године,  расписује:  

 

ПРВИ ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ   
Из области: Активности пензионерских организација 

 

Предмет јавног конкурса је учешће Градске општине Барајево у финансирању 
пројеката невладиних оранизација средствима из буџета Градске општине 
Барајево за 2017. годину. 

Средства се додељују за пројекте пензионерских организација који ће се 
реализовати  до 31.10.2017.  године.   
 
Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката  по овом конкурсу је   
400.000,00  динара. 

На конкурсу могу да учествују невладине организације :   

- које су регистроване у складу са Законом о удружењима ( „Сл. гласник 
РС“бр.51/09), на територији ГО Барајево,односно имају седиште или огранак 
и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске, градске или 
републичке организације,   

- које пројекат претежно реализују на територији Градске општине 
Барајево,односно територији Р Србије  

- које су директно одговорне за припрему и извођење пројекта,   

- које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом 
забраном обављања делатности,   

- која немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према 
организацијама социјалног осигурања. 

- које су испуниле све уговорне обавезе   на претходним  конкурсима ГО 
Барајево 

Једна невладина организација  може учествовати са једним предлогом пројекта на 
једном конкурсу.  

Остали услови за подносица прописани су Одлуком о начину финансирања 
пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево „ Сл. 
лист Града Београда“ бр. 26/2014). 

Невладина организација подноси пријаву на конкурс са обавезном конкурсном 
документацијом, и то: 

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

2. фотокопију решења о упису организације у регистар   

3. фотокопију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се његови 

циљеви остварују у области у којој се пројекат реализује ( чланови од 1-5) 

оверену печатом Удружења и потписом заступника Удружења  



4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и 
биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет АПР – 
печат АПР или копија потврде о пријему од поште); 

5. писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или 
суфинансирања (изјаву није потребно приложити уколико се пројекат 
целокупно финансира из средстава добијених по конкурсу )  

6. биографију координатора пројекта и кључних сарадника  на пројекту 

 

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће 
укључени у процес оцењивања. 

Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према следећим мерилима и 
критеријумима: 

Административна провера 

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 и да ли је документација поднета у траженој форми; 
3. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене 

активности) задовољавају критеријуме постављене у Одлуци о начину 
финансирања пројеката НВО на територији ГО Барајево.  

Техничко-финансијска провера 

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и 
предлога буџета.  

Р.бр. 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 Усклађеност са циљевима   општинске стратегије  0 - 10 

 
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката и предлог одлуке о избору 
пројеката невладиних организација,  коју утврђује Конкурсна комисија, доставља се 
председнику ГО Барајевоо , у року од 10  дана од дана истека рока за подношење 
пријава.   

Одлуку 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.   

Одлука о избору пројеката који се финансирају седствима буџета ГО Барајево 
објављује се на сајту ГО Барајево , „Службеном листу Града Београда“ и на 
огласној табли ГО Барајево и доставља сваком учеснику конкурса. 



Учесници конкурса имају право приговора Већу ГО Барајево у року од 8 дана од 
дана објављивања одлуке у „Службеном листу Града Београда“.  

На основу Одлуке о избору пројеката председник Градске општине Барајево 
закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета Градске општине 
Барајево. 

Пријавни образац са конкурсном документацијом може се преузети са интернет 
старанице ГО Барајево.   

 
Пријава са обавезном конкурсном документацијом, доставља се у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс (пензионерске организације) - не отварати“  

преко  писарнице Градске општине Барајево или поштом шаље на доле назначену 
адресу :   

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

Пријава у којој је конкурсна документација писана руком или писаћом машином 
неће се сматрати важећом. 

Рок за подношење пријаве и предлога  пројекaта на овај јавни конкурс је 15  

дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном листу града Београда“.  

 
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези услова конкурса је 
Славица Петровић , тел. 8302-117. 

 
Јавни  конкурс се објављује у  „Службеном листу града Београда“ и на званичној 
интернет презентацији ГО Барајево.  Удружења која пријаве своје пројекте дужна су 
да  се у потпуности придржавају смерница и упутства о писању пројекта. 
 
                                    VII-03 Број: 401-88 /2017 од 02.фебруар  2017. године  
 

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Председник    

 Слободан Адамовић 


