
 
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 07.02.2017. године,  расписује:  

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА  СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА 2017. 

ГОДИНУ   

Из области: Активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне 

делатности  

 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 
Предмет јавног конкурса је финансирање и суфинансирање пројеката у области: 
активности које се односе на подстицање и развој пољопривредне делатности. 
Општи циљ јавног конкурса је  подршка невладиним организацијама на територији 
Градске општине Барајево у реализацији пројеката, који доприносе развоју и унапређењу 
пољопривреде. 

Општи услови учешћа на конкурсу 
 
На конкурсу може да учествује невладина организaција, која испуњава опште услове:  

- 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 одговорнa 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. 
 
Посебни услови учешћа на јавном конкурсу 
 
На конкурсу може да учествује невладина организaција, која испуњава посебне услове: 

- чији су пројекти усаглашени са активностима невладиног удружења, које су 
дефинисане статутом Удружења.  

- пројекат треба да је у сагласности са Стратегијом одрживог развоја Градске 
општине Барајево 2010-2020; 

- да је реализација пројекта у складу са циљeвима и наменом јавног конкурса; 
- подносилац пријаве може да поднесе само једну (1) пријаву на јавни конкурс. 

 
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

 
У складу са Одлуком о буџету Градске општине Барајево, бр. 06-55/2016-66 од 30.12. 
2016. године, средства која овим конкурсом опредељује Градска општина Барајево су у 
укупном износу од 1.400.000,00 динара, (један милион четири стотине хиљада динара). 
 
РОК  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОЈЕКТА : 



 
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати у периоду до 31.12.2017. године. 
 
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Предлагач пројекта (апликант), обавезан је да достави следећу документацију : 
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 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТВА 

 

Неће се узимати у разматрање: 

 пријаве писане руком или писаћом машином 

 неблаговремене пријаве (пријаве пристигле након истека рока предвиђеног у 
јавном конкурсу); 

 недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката 
који нису предвиђени јавним конкурсом, односно, оне које се не односе на 
конкурсом предвиђене намене, пријаве којима се траже средства у износима који 
су већи од износа предвиђеног за доделу по јавном конкурсу); 

 непотпуне пријаве (пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, пријаве уз 
које није приложена сва документација предвиђена конкурсом, пријаве које су 
непотписане, са непопуњеним рубрикама, пријаве послате факсом или 
електронском поштом, пријаве које садрже неразумљиве и нетачне податке). 

 
Критеријуми за вредновање пројекта су: 
  
Ред.  Број 

број КРИТЕРИЈУМИ поена 

 Усклађеност пројекта са захтевима конкурса  
1.  5-10 

 Остварени резултати невладине организације  

2. претходних година 5-10 

 Материјална и кадровска опремљеност невладиних  5-10 

3. организација  

4. Одрживост пројекта 5-10 

5. 

Сагласност са циљевима Стратегије одрживог развоја Градске 

општине Барајево 2010-2020 0-10 

   

 



Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката и предлог одлуке о избору 
пројеката невладиних организација, коју утврђује Конкурсна комисија, доставља се 
Председнику ГО Барајево, 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 средствима буџета ГО Барајево, 
објављује се на сајту Градске општине Барајево, ''Службеном листу града Београда'' и на 
огласној табли Градске општине Барајево и иста се доставља сваком учеснику конкурса. 
Учесници конкурса имају право приговора Општинском 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. 

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 
 
Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на јавни конкурс је 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у ''Службеном листу града Београда''. 
 
Пријава са обавезном конкурсном документацијом, доставља се у затвореној коверти 
са назнаком ''За конкурс - удружења која се односе на подстицање и развој 
пољопривредне делатности - не отварати'' на пошти или писарници ГО Барајево. 
Конкурсна документација се може преузети са интернет странице ГО  Барајево. 
Пријава  поштом шаље се на  адресу: 

Градска општина Барајево, ул. Светосавска бр. 2, 11 460 Барајево.  
Лице задужено за контакт и додатне информације у вези услова конкурса је Славица 
Петровић, тел. 8302-117. 

 
ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА        
 

Јавни конкурс се објављује у ''Службеном листу града Београда'' и на званичној интернет 
презентацији Градске општине Барајево. Удружења која пријаве своје пројекте дужна су 
да  се у потпуности придржавају смерница и упутства о писању пројекта. 
 

VII-03 Број: 401- 98/2017 од 07.02. 2017. године 

 

                                                                                 ГРАДСКА ОПШТИНА  БАРАЈЕВО 
Председник 

                                                                                                Слободан Адамовић 


