
Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 25. седници, пдржанпј 28. пктпбра 2015. 
гпдине, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ( „Службени гласник РС“, брпј 51/09 и 
99/11- др. закпни), Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела 
средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа 
(„Службени гласник РС“, брпј 8/12 и 94/13) и шлана 17. Статута Градске ппщтине Савски 
венац ("Службени лист града Бепграда" брпј 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) дпнела је 
следећу 
 
            ПДЛУКУ 
П НАЧИНУ СУФИНАНСИРАОА ПРПЈЕКАТА И ПРПГРАМА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
 

Шлан 1. 
 
Пвпм Пдлукпм пдређују се ближе услпви, нашин, пбласти, критеријуми и ппступак 
суфинансираоа прпграма/прпјеката удружеоа грађана кпји су пд јавнпг интереса ( у 
даљем тексту: удружеоа грађана ) средствима из бучета Градске ппщтине Савски венац.  
Градска ппщтина Савски венац ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и 
аматеризма на свпм ппдрушју и пбезбеђује услпве за пдржаваое културних 
манифестација пд знашаја за Градску ппщтину; у сарадои са васпитнп пбразпвнпм 
устанпвпм утврђује мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце, за време пствариваоа 
пбразпвнп васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва у складу са 
закпнпм; спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе 
Града; утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушју Градске ппщтине кпји је 
усклађен са акципним планпм за спрпвпђеое стратегије за младе Града; ппмаже развпј 
разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са ппсебним пптребама, 
старим лицима, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим 
грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама пспба са инвалидитетпм 
и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпм ппдрушју, стара се п 
пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и кплективних 
права припадника наципналних маоина и етнишких група; предузима мере за защтиту и 
унапређеое живптне средине на свпм ппдрушју, дпнпси и спрпвпди акципне и санаципне  
планпве пд знашаја на ппдрушју Градске ппщтине, kao и развпј других ппслпва у пквиру  
надлежнпсти прпписаних у складу са Статутпм Града Бепграда, Статутпм  ГП Савски венац  
и пдлукама Града Бепграда. 

Шлан 2. 
Термини кпјима су у пвпј Пдлуци пзнашени нпсипци активнпсти пднпснп пдгпвпрна лица, 
а изражени су у граматишкпм мущкпм рпду, ппдразумевају прирпдни мущки и женски рпд 
лица на кпја се пднпсе, у складу са нашелима и прпписима п рпднпј равнпправнпсти. 

Шлан 3. 
Веће Градске ппщтине Савски венац дпнпси Правилник п ближим услпвима за 
спрпвпђеое ппступка дпделе средстава  удружеоима грађана из бучета ппщтине. (у 
даљем тексту: Правилник). Правилникпм ће бити бити детаљнп регулисанп све щтп није 



пбухваћенп пвпм Пдлукпм, прпцедура, рпкпви и специфишнпсти у ппступку 
суфинансираоа прпграма/прпјеката . 

Шлан 4. 
Градска ппщтина Савски венац на пснпву јавнпг кпнкурса суфинансира прпјекте/прпграме 
и прпграмске активнпсти удружеоа грађана, средствима кпја се ппредељују Пдлукпм п 
бучету Градске ппщтине Савски венац  за сваку бучетску гпдину.  
Вреднпваое предлпга прпграма и прпјеката врщи Кпмисија за избпр прпграма/прпјеката 
удружеоима грађана ( у даљем тексту: Кпмисија), кпју Рещеоем фпрмира Веће Градске 
ппщтине Савски венац .  
Кпмисија има председника, заменика председника и 5 шланпва.Шланпви Кпмисије 
ппседују искуствп у раду са удружеоима грађана .  
Кпмисија п свпм раду сашиоава записник.  
Задатак Кпмисије је да утврди услпве за спрпвпђеое кпнкурса, критеријуме за 
пцеоиваое прпјеката/ прпграма,бпдпваое прпјеката/прпграма, сашиоава записник, 
предлпг кпнашне  ранг листе и предлпг пдлуке п избпру прпјеката/прпграма, кап и друге 
задатке пдређене Рещеоем п фпрмираоу Кпмисије.  
Струшне и административне ппслпве за пптребе кпмисије пбавља надлежна 
прганизаципна јединица Управе Градске ппщтине. 
Акп се на пснпву прихваћених пријава пп кпнкурсу не искпристе сва финансијска средства 
бучета планирана за прпграме/прпјекте из пдређене пбласти, јавни кпнкурс се мпже 
расписати вище пута.  

Шлан 5. 
Правп ушещћа у расппдели средстава из бучета Градске ппщтине Савски венац имају 
удружеоа грађана кпја су регистрпвана на теритприји града Бепграда, не краће пд 6  
месеци, а мпрају бити уписана у регистар надлежнпг пргана у складу са закпнпм.  
Прпјекат/прпграм се мпра реализпвати највећим делпм на ппдрушју Градске ппщтине 
Савски венац, с тим да  кприсници мпрају бити претежнп  са ппдрушја  ГП Савски венац.  
Једнп удружеое мпже ушествпвати са једним предлпгпм прпграма/прпјекта на једнпм 
кпнкурсу. 
Прихватљиви трпщкпви укљушују:  
- Трпщкпве пптрпщнпг материјала и материјала пптребнпг за реализацију 
прпграма/прпјекта,  
- Tрпщкпве кпји директнп прпизилазе из предлпжених активнпсти: инфпрмисаое, 
пглащаваое, щтампаое, трпщкпви прганизације пбука итд., укљушујући трпщкпве 
финансијских услуга (банкарских прпвизија), трпщкпве ангажпваних лица,  
- Трпщкпве ПДВ- а,  
- и други трпщкпви кпје утврди Веће ГП Савски венац Правилникпм п ближим услпвима за 
спрпвпђеое ппступка дпделе средстава удружеоима грађана из бучета ппщтине.  
Неприхватљиви трпщкпви су:  
- Дугпви и ппкриваое губитака или дугпваоа,  
- Пристигле пасивне камате,  
- Ставке кпје се већ финансирају из других прпјеката,  
- Куппвина земље или зграда или ренпвираое прпстприја 



-  и други трпщкпви кпје утврди Веће ГП Савски венац Правилникпм п ближим услпвима 
за спрпвпђеое ппступка дпделе средстава удружеоима грађана  из бучета ппщтине.  
 

Шлан 6. 
Средства намеоена за суфинансираое прпјеката, прпграма и прпграмских активнпсти 
удружеоа грађана мпгу да се кпристе за реализацију прпграма/прпјеката из следећих 
пбласти:  
- прпграми за щкплску и предщкплску децу 
- афирмисаое људских и маоинских права;  
- прпграми из пбласти културе и културнп-уметнишкпг аматеризма;  
- спцијална инклузија и развијаое спцијалних услуга у заједници (ппдрщка старим лицима 
и пспбама са инвалидитетпм, ппдрщка пспбама са ппсебним пптребама...),  
- прпграми за младе 
- защтита и унапређеое живптне средине  
- и других пбласти пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу са закпнпм, Статутпм 
Града, другим прпписима Града и Статутпм Градске ппщтине Савски венац. 
Предлпг  Акта п припритетима п  пбластима из пвпг шлана кпја ће се финансирати у тпку 
текуће бучетске гпдине, за сваку гпдину, припрема Кпмисија и даје га на јавну расправу , 
најкасније дп 15. нпвембра.   
Веће ГП Савски венац  дпнпси Акт п припритетима п  пбластима из пвпг шлана кпја ће се 
суфинансирати у тпку текуће бучетске гпдине, за сваку гпдину најкасније дп 01.децембра 
кпји се пбјављује на званишнпј интернет страници Ппщтине.  

Шлан 7.  
Предмет финансираоа пп расписанпм кпнкурсу на пснпву пве Пдлуке не мпгу бити 
прпграми/прпјекти кпји дпнпсе прпфит удружеоима грађана, владине прганизације и 
активнпсти кпје загпварају  насиље и нетплерантнпст, активнпсти кпје се пднпсе на 
прпппведаое и загпвараое пдређене религије, прпграме намеоене ушещћу на 
кпнференцијама, путпваоима, финансираоу студија и сл. 

Шлан 8. 
Председник Градске ппщтине Савски венац дпнпси Пдлуку п ппкретаоу ппступка за 
суфинансираое прпјеката/ прпграма удружеоа грађана из бучета Градске ппщтине 
Савски венац и расписује јавни кпнкурс за суфинансираое  прпјекта/ прпграма удружеоа 
грађана,  за сваку бучетску гпдину, а у складу са пбластима и пвпм Пдлукпм. (са текстпм 
кпнкурса, Пријавним пбрасцем и Пбрасцем за наративни и финансијски извещтај-
перипдишни и заврщни кап и Пбрасцем за евалуацију кпга прпписује Кпмисија за 
евалуацију ГП Савски венац).  
 

Шлан 9. 
 

Кпнкурс из шлана  8 . пве пдлуке пперативнп спрпвпди Кпмисија . 
 

Шлан 10. 
 Текст кпнкурса садржи:  
1. пбласт јавнпг кпнкурса;  



2. намену и изнпс средстава за кпју се кпнкурс спрпвпди;  
3. правна лица кпја имају правп на ппднпщеое пријава;  
4. услпве кпје ппднпсилац пријаве мпра да испуоава;  
5. дпкумента кпја је пптребнп прилпжити уз пријаву;  
6. пснпвна мерила и критеријуме избпра;  
7. јаснп дефинисан систем бпдпваоа на пснпву кпга ће бити утврђена кпнашна ранг листа;  
8. местп и рпк за дпстављаое пријаве;  
9. рпк за дпнпщеое пдлуке п избпру;  
10. нашин пбјављиваоа пдлуке;  
Јавни кпнкурс за дпделу и кприщћеое средстава пбјављује се на званишнпј интернет 
страници Градске ппщтине Савски венац. 
 

Шлан 11. 
 

Удружеое грађана ппднпси пријаву на кпнкурс кпја ппдразумева ппднпщеое кпнкурсне 
дпкументације у предвиђенпм рпку Кпмисији. Кпнкурсна дпкументација садржи:  
- Пријавни пбразац (кпји садржи пбразац за предлпг прпјекта и пбразац за бучет 
прпјекта);  
- Кппија Статута ппднпсипца пријаве;  
- Кппија Рещеоа п упису удружеоа у регистар (за ппднпсипца пријаве и партнере, 
укпликп је партнер из јавнпг сектпра, кппија Службенпг листа или гласника);  
- Пптврда ппслпвне банке да рашун ппднпсипца пријаве није у блпкади и кппија Заврщнпг 
рашуна за претхпдну гпдину (биланс стаоа и биланс успеха за предхпдну гпдину са 
дпказпм да је извещтај ппднет Агенцији за привредне регистре – пешат АПР или кппија 
пптврде п пријему пд ппщте);  
- Пптписана и пверена изјава п висини ушещћа сппствених средстава, пднпснп висини 
ушещћа других субјеката у реализацији прпјекта; 

 

- Укпликп прпјекти садрже пбуке, радипнице, тренинге, предаваоа, семинаре или слишне 
активнпсти неппхпднп је да се дпстави прпграм са дефинисаним темама и радне 
бипграфије предаваша и тренера;  

Шлан 12. 
 

Рпк за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс не мпже бити краћи пд 10 радних дана ни 
дужи пд 15 радних дана пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса. Благпвременпм дпставпм 
сматра се преппрушена ппщиљка предата ппщти најкасније дп истека ппследоег дана 
утврђенпг рпка (пешат ппщте), без пбзира на датум приспећа.  
 

Шлан 13. 
 

Пријаве за дпделу средстава Кпмисија пцеоује према мерилима и критеријумима 
прпписаним пвпм Пдлукпм. Сви прпграми/прпјекти кпје су ппднпсипци пријава предали 
ће бити прпцеоени у складу са следећим мерилима и критеријумима:  



Мерила  
Административна прпвера  
Сви прпграми/прпјекти кпји буду ппслати у предвиђенпм рпку биће укљушени у прпцес 
административне прпвере дпкументације. Административна прпвера састпји се из два 
дела:  
1. Прпвера да ли је пријава кпмплетна, пднпснп да ли је ппднета целпкупна 
дпкументација у складу са листпм за прпверу и да ли је дпкументација ппднета у траженпј 
фпрми;  
2. Прпвера да ли ппднпсилац пријаве, партнери и прпјекат (предлпжене активнпсти) 
задпвпљавају критеријуме ппстављене у Пдлуци, да ли је трајаое у складу са правилима 
кпнкурса.  
Технишкп-финансијска прпвера  
Технишкп-финансијска прпвера представља прпцену квалитета предлпга прпјекта и 
предлпга бучета. Прпцена ће бити спрпведена у складу са критеријумима из пве Пдлуке, 
на нашин какп следи:  
Критеријуми:  
1. Финансијски и пперативни капацитет  
2. Релевантнпст  
3. Метпдплпгија   
4. Пдрживпст прпјекта  
5. Бучет и раципналнпст трпщкпва  
Правилникпм ће се пдредити кпликп се бпдпва ппредељује према гпре наведеним  
критеријумима за сваку пд пбласти из шл. 6. пве Пдлуке за кпју се расписује јавни кпнкурс, 
кап и мпгућнпст пдређиваоа дпдатних критеријума за ппјединашне пбласти. 
 

Шлан 14. 
 

Свакпм предлпгу прпграма/прпјекта Кпмисија ће дпделити пдређен брпј ппена, на пснпву 
кпга ће бити сашиоена бпдпвна ранг листа. Сваки шлан Кпмисије је у пбавези да 
ппјединашнп пцени све пристигле предлпге прпграма/прпјекта. Председник Кпмисије је у 
пбавези да предлпге прпграма/прпјеката дпстави у писанпм или електрпнскпм пблику 
свим шланпвима Кпмисије минимум 5 дана пре састанка на кпм се разматрају предлпзи 
прпграма/прпјеката, утврђује предлпг ранг листе и предлпг Пдлуке п избпру прпграма 
удружеоа грађана .  
У слушају да је већи брпј прпграма/прпјеката псвпјип једнак брпј ппена, преднпст ће бити 
дата прпјектима кпји су псвпјили већи брпј ппена ппд критеријумима кпје пдреди 
Правилник.  
Да би се средства уппщте дпделила за пдређени прпграм/прпјекат, пптребнп је да исти 
псвпји најмаое  50 % мпгућих ппена ппена из пбласти за кпју је расписан Јавни кпнкурс.  
Кпмисија задржава правп да средства уппщте не дпдели укпликп сматра да ниједан не 
задпвпљава критеријуме.  

Шлан 15. 
 



Кпмисија ће пдбацити пријаву укпликп је пријава је ппслата накпн предвиђенпг рпка 
(неблагпвремена); или пријава није била кпмплетна или није била у складу са наведеним 
пбластима у јавнпм кпнкурсу.  
На пдлуку  п пдбациваоу пријаве ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд 3 
дана пд дана пбјављиваоа предлпга ранг листе, у ппступку пп пригпвприма  предвиђенпм 
за усвајаое и утврђиваое кпнашне ранг листе са бпдпвима предлпжених прпјеката/ 
прпграма.   

Шлан 16. 
 

Кпмисија ће у рпку пд 15 радних дана пд заврщетка кпнкурса утврдити предлпг ранг листе 
са бпдпвима предлпжених прпграма/прпјеката и исти пбјавити на званишнпј интернет 
страници Градске ппщтине Савски венац  и дпставити свим ушесницима кпнкурса.  
На листу из става 1. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд три 
радна дана пд дана оенпг пбјављиваоа. Пдлуку п пригпвпру Кпмисија дпнпси у рпку пд 
15  дана пд дана оегпвпг пријема и иста је кпнашна.  
Пп истеку рпка за пригпвпр, пднпснп пп пкпншаоу ппступка пп пригпвприма, Кпмисија ће 
израдити извещтај п спрпведнпм јавнпм кпнкурсу кпји садржи све ппднете пријаве, 
предлпг кпнашне листе са бпдпвима предлпжених прпјеката и предлпг пдлуке п избпру 
прпграма/прпјеката кпји ће се суфинансирати из бучета Градске ппщтине Савски венац .  
Извещтај се дпставља Већу градске ппщтине Савски венац на усвајаое и утврђиваое    
кпнашне ранг листе са бпдпвима предлпжених прпјеката и предлпга Пдлуке  п избпру 
прпјеката/прпграма.   
Пдлуку п избпру прпграма/прпјеката кпји се суфинансирају из бучета Градске ппщтине 
Савски венац, на пснпву кпнашне ранг листе дпнпси председник Градске ппщтине Савски 
венац уз прибављенп  мищљеое Већа. 

Рещеоа п дпдели средстава на пснпву Пдлуке п избпру прпграма/прпјеката из претхпднпг 
става пвпг шлана дпнпси председник Градске ппщтине Савски венац.  
Пдлука п избпру прпграма/прпјеката удружеоа пбјављује се на званишнпј интернет 
презентацији Градске ппщтине Савски венац.  
 

Шлан 17. 
 

На пснпву Пдлуке п избпру прпграма/прпјеката и рещеоа п дпдели средстава из шлана 16. 
пве Пдлуке, Председник Градске ппщтине Савски венац  закљушује ппјединашне Угпвпре п 
суфинансираоу прпграма/прпјеката средствима из бучета Градске ппщтине Савски венац  
са сваким удружеоем нпсипцем прпграма/прпјекта.  
 

Шлан 18. 
 

Угпвпр п суфинансираоу прпграма/прпјекта из бучета Градске ппщтине Савски венац 
садржи:  
- Пзнаку угпвпрних страна  
- Назив, садржину и бучет прпграма/прпјекта  



- Укупну вреднпст прпграма/прпјекта  
- Изнпс средстава кпја се дпдељују из бучета Градске ппщтине Савски венац за 
реализацију прпграма/прпјекта  
- Датум ппшетка и датум заврщетка прпграма/прпјекта  
- Права и пбавезе угпвпрних страна  
- Услпве за раскид угпвпра пре истека времена на кпји је закљушен  
- Права и пбавезе угпвпрних страна у слушају раскида угпвпра пре истека времена на кпји 
је закљушен  
- Нашин рещаваоа сппрпва  
- Пдрицаое пд пдгпвпрнпсти за безбеднпст ушесника у прпграму/прпјекту.   
 

Шлан 19. 
 

Кприсници средстава из пве Пдлуке дужни су да Кпмисији дпстављају наративне и 
финансијске перипдишне извещтаје (у рпку пд 5 дана пп истеку квартала) и заврщни 
извещтај накпн реализације прпјекта, а најкасније 30 дана пп истеку текуће гпдине у кпјпј 
су средства пдпбрена п тпку прпграма/прпјекта и утрпщку средстава, а уз заврщни 
извещтај и кппије финансијске дпкументације п утрпщку пдпбрених средстава. Пбразац за 
наративни и финансијски извещтај (перипдишни и заврщни) дпнпси Кпмисија, а Пбразац 
за евалуацију дпнпси Кпмисија за евалуацију ГП Савски венац.  
Кприсник средстава дужан је да Кпмисију ппсебним дпписпм пбавести п изменама 
везаним за садржај, термин и нашин кприщћеоа пдпбрених средстава.  
Укпликп кприсник средстава није дпстављап тражене извещтаје из става 1. пвпг шлана или 
акп су пдпбрена средства ненаменски утрпщена, дужан је да у бучет Градске ппщтине 
Савски венац  врати уплаћена средства у рпку пд 30 дана пд дана раскида угпвпра п 
дпдели средстава.  
У слушају да кприсник средстава врщи злпупптребу права из закљушенпг угпвпра, кап и у 
слушају неппступаоа пп захтеву из претхпднпг става пвпг шлана за враћаое дпдељених 
средстава у бучет Градске ппщтине Савски венац , Градска ппщтина Савски венац ће 
ппкренути пдгпварајући ппступак пред надлежним судпм.  
Укпликп се правпснажнпм пдлукпм надлежнпг суда утврди да је кприсник средстава 
бучета Градске ппщтине Савски венац врщип злпупптребе или ненаменскп кприщћеое 
средстава, таквим удружеоима и пдгпвпрним лицима удружеоа, пп нпвим кпнкурсима и 
за нпве прпјекте не мпгу се дпдељивати средства из бучета Градске ппщтине Савски венац  
у наредне три гпдине, рашунајући пд гпдине у кпјпј је дпнета правпснажна пдлука.  

 
Шлан 20. 

 
Кпмисија уз ппмпћ надлежне прганизаципне јединице Управе Градске ппщтине Савски 
венац за бучет прати и надзире реализацију прпјектних активнпсти и наменскп 
кприщћеое средстава неппсредним увидпм и на пснпву наративних и финансијских 
извещтаја и пратеће дпкументације, какп у тпку такп и накпн реализације прпјекта/ 
прпграма и п тпме сашиоава извещтај за сваку бучетску гпдину.  
 



Шлан 21. 
 

Управа Градске ппщтине Савски венац се пбавезује да дп 30.06. наредне гпдине, 
Скупщтини Градске ппщтине Савски венац дпставља извещтај п реализпваним 
прпграмима/прпјектима из предхпдне гпдине.  
 

Шлан 22. 
 

Веће Градске ппщтине Савски венац ће пбразпвати Кпмисију  у складу са пвпм Пдлукпм у 

рпку пд 15  дана пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке.  

Веће Градске ппщтине Савски венац ће дпнети Правилник п ближим услпвима за 
спрпвпђеое ппступка дпделе средстава удружеоима грађана из бучета ппщтине,  у рпку 
пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке. 
 

Шлан 23. 
 

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу Града 
Бепграда". 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи 
- ПДЛУКА П НАШИНУ ФИНАНСИРАОА ПРПЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ПРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЧЕТА 
ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, кпју је дпнела Скупщтина Градске ппщтине Савски 
венац на седници пдржанпј 22.03.2007. гпдине („Сл.лист Града Бепграда“, брпј 9/2007 и 
брпј 8/2010) 
- Пдлука п нашину суфинансираоа прпграма невладиних прганизација, удружеоа, 
друщтава и устанпва из бучета ГП Савски венац бр. 06-2-10.1/2010 пд 19.05.2010. г. 
- Пдлука  п изменама и  дппунама Пдлуке п нашину суфинансираоа прпграма невладиних 
прганизација, удружеоа, друщтава и устанпва из бучета ГП Савски венац. бр. 06-2-27/2015 
пд 14.07.2015. г 
 

СКУПЩТИНА ГРАДСКЕ ППЩТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
Брпј: 06-1-25.8/2015-I-01 пд 28.10.2015.гпдине 

Б е п г р а д 
 

       
  ПРЕДСЕДНИК СКУПЩТИНЕ  

                                                                                                               
 Ненад Кпнстантинпвић,с.р. 

 
Ташнпст птправка пверава 

Секретар Скупщтине 
 

Сава Мартинпвић 


