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АКТ НА СНАЗИ 
 

О Д Л У К A 
 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

( „Сл.лист града Београда“, број 9/2007 и 8/2010) 
 

Члан 1. 
 
 

 Овом одлуком одређују се критеријуми, услови, начин и поступак 
финансирања пројеката невладиних непрофитних и неполитичких организација 
из буџета градске општине Савски венац.  
 

 

Члан 2. 
 

 
Право на коришћење средстава из члана 1. ове одлуке имају невладине 

организације односно удружења грађана која су регистрована на територији 
града Београда, 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 Савски венац 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 се користити 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. развој 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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11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим 
грађанима, подршка 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 

Савски  венац и афирмацији грађанског активизма. 
 

 
Члан 5. 

 
Невладина организација може учествовати са више пројеката , а 

средства из буџета градске општине Савски венац 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 Савски венац. 

 
 

Члан 8. 
 

 
 Финансирање пројеката из члана 3. ове одлуке врши се на основу јавног 
конкурса. 
 Председник градске општине Савски венац доноси одлуку о покретању 
поступка финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске 
општине Савски венац и расписује јавни конкурс за финансирање пројекта 
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 
Савски венац  доноси председник општине, уз мишљење Општинског већа. 
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Члан 10. 
 
 

Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања , у 
"Службеном листу града Београда" и на званичној интернет презентацији 
градске општине Савски венац. 

 
Члан 11. 

 
Конкурс из члана 8. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење 

поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, 
коју именује председник градске општине (у даљем тексту: комисија). 

Стручне и  административне послове  за потребе комисије обавља 
надлежна организациона 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 пет чланова. 
 

Члан 12. 
 
 

Јавни конкурс садржи: 
- намену и износ средства 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 конкурс; 
- 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; 



 4 

- образац описа пројекта; 
- образац буџета; 
- биографију координатора пројекта и кључних сарадника; 
- 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 пројекта 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; 
- сарадња са локалном заједницом. 

 
Члан 16. 

 
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 Савски венац 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 Савски венац у року од пет дана од дана пријема 
докумената од 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 Савски венац се објављује у средствима јавног 
информисања, на званичној интернет презентацији општине као и у 
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"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 Савски венац 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 пројекта из буџета градске општине Савски 
венац са невладином организацијом  најкасније у року од 15 дана. 
 

Члан 22. 
 
 

Уговор о финансирању пројекта из буџета градске општине Савски венац 
садржи: 

1. назив и садржину пројекта; 
2. износ средстава који се додељују из буџета општине за релаизацију 

пројекта; 
3. укупну вредност пројекта; 
4. процентуално учешће градске општине Савски венац у укупној 

вредности пројекта; 
5. датум почетка и завршетка пројекта; 
6. права и обавезе уговорних страна; 
7. услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; 
8. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре 

истека времена на који је закључен и 
9. начин решавања спорова. 
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта. 
 
 

Члан 23. 
 

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 средства 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. 
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Члан 24. 
 

Надзор над извршавањем уговором утврђених послова по овој одлуци 
вршиће Општинско веће. 
 

Члан 25. 
 

Председник градске општине је у обавези да Скупштини општине достави 
извештај о реализацији пројеката финансираних из буџета градске општине 
Савски венац за сваку буџетску годину. 
 
 

Члан 26. 
 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу града Београда". 
 
 
 
 

Пречишћени текст-акт на снази ОДЛУКЕ  О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ   садржи: 
 
 - ОДЛУКУ  О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ  
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, коју је 
донела Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 
22.03.2007. године („Сл.лист града Београда“, број 9/2007) 
 -  ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
НЕВЛАДИНИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ, коју је донела Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 29.03.2010. године („Сл.лист града Београда“, број 8/2010) 

 
 
 
  

 


