На основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11 - др. закон и 44/18), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 24. Статута Градске
општине Чукарица ("Службени лист Града Београда", бр. 61/14 - пречишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица на 20.
седници одржаној 26. децембра 2018. године, доноси

Одлуку о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења
средствима буџета Градске општине Чукарица
Одлука је објављена у "Службеном листу града Београда", бр. 127/2018 од
26.12.2018. године, а ступила је на снагу 3.1.2019.
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују услови, начин, обим, критеријуми и поступак финансирања, односно суфинансирања пројеката и
програма удружења средствима из буџета Градске општине Чукарица.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком
роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе, у складу са начелима и прописима о родној
равноправности.
Члан 3.
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Чукарица, имају удружења која су регистрована на територији
градске општине Чукарица, односно Града и Републике, с тим да пројектне активности реализују на територији градске општине
Чукарице.
Члан 4.
Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења опредељују се Одлуком о буџету Градске општине
Чукарица за сваку буџетску годину.
Члан 5.
Удружење може учествовати са више пројеката, а средства се добијају само за један пројекат.
Вредност тражених средстава за финансирање и суфинансирање пројеката опредељује се Одлуком о буџету и Финансијским
планом Управе Градске општине Чукарица. Висина средстава опредељује се конкурсом, у апсолутном износу, у распону од
минималних до максималних средстава по пројекту.
Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани и суфинансирани јавним конкурсом из буџета градске општине Чукарица
укључују:
- трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама,
- трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта,
- остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, евалуација пројекта, оглашавање,
штампање, трошкове организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија),
- трошкови ПДВ-а.
Члан 6.
Средства се додељују на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења.
Члан 7.
Средства намењена удружењима из члана 3. ове одлуке могу да се користе за реализацију пројеката и захтева из следећих
области:
- активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора;
- развој локалне заједнице;
- екологија, заштита животне средине, здравља грађана и заштита животиња;
- афирмисање људских и мањинских права;
- програми за предшколску и школску децу;
- програми за спорт и омладину;
- подстицања и развоја туризма и старих заната;
- програми за стара лица;
- програми из области формалног и неформалног образовања, науке, културе, информисања;
- програми из рада културно-уметничких друштава;
- развој цивилног друштва;
- волонтеризам;
- социјална заштита;
- борачко-инвалидска заштита;
- заштита лица са инвалидитетом;
- подстицање наталитета;
- превенција и заштита од болести зависности;
- активности пензионерских организација;
- афирмисање женских права;
- превенција насиља;
- хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе Градске општине Чукарица и
афирмацију грађанског активизма.
Члан 8.
Председник градске општине Чукарица, а на предлог надлежне Комисије Градске општине Чукарица доноси Одлуку о
расписивању јавног конкурса (са текстом конкурса) за учешће Градске општине Чукарица у финансирању односно суфинансирању
пројеката удружења средствима из буџета Градске општине Чукарица по областима из члана 7. ове одлуке.
Јавни конкурс се расписује једном годишње.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва финансијска средства буџета планирана за пројекте из
одређене области, јавни конкурс се може расписати и више пута.
Поступак јавног конкурса спроводи надлежна Комисија Градске општине Чукарица, коју именује председник градске општине
Чукарица (у даљем тексту Комисија).
Чланови Комисије су обавезни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са удружењем или одговорним лицима из
удружења које се пријавило на конкурс.
Уколико члан Комисије не потпише изјаву из става 1. овог члана, Председник ГО Чукарица је обавезан да уместо тог члана,
именује друго лице за члана Комисије.
Уколико је у поступку одлучивања о редоследу пријављених удружења на ранг листи, односно бодовању предлога пројеката и

формирања ранг-листе, учествовао члан Комисије који је био у сукобу интереса у односу на удружење или одговорно лице из
удружења, тако формирана ранг листа биће поништена.
Уколико члан Комисије потпише лажну изјаву да нема приватни интерес у односу на удружење или одговорно лице из удружења,
које се пријавило на конкурс и учествујући у конкурсном поступку доведе себе у стварни сукоб интереса, биће одговоран за тежу
повреду радне обавезе за коју се може изрећи дисциплинска мера новчана казна или мера престанка радног односа
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
1. предмет јавног конкурса;
2. приоритете конкурса;
3. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;
4. буџет пројекта;
5. удружења која имају право на подношење пријава;
6. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;
7. документа која је потребно приложити уз пријаву;
8. основна мерила и критеријуме избора (бодовање);
9. по потреби ближа упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката
удружења;
10. место и рок за достављање пријаве;
11. рок за доношење одлуке о избору;
12. начин објављивања одлуке;
13. Друге елементе које уобичајено садржи и јавни конкурс.
Ближа упутства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за
финансирање пројеката за област за коју се расписује јавни конкурс, као извод из ове одлуке издаваће се и објављивати као прилог
уз текст конкурса.
Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет-презентацији Градске општине Чукарица и
на огласној табли градске општине Чукарица.
Члан 10.
Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и пријавни образац);
- копију Решења о упису удружења у регистар (Надлежни орган по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује);
- копију Статута подносиоца пријаве;
- финансијски и наративни извештај за претходно финансирани програм код Градске општине Чукарица;
- потврду Народне банке Србије којом се потврђује да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати и потврда
о данима неликвидности;
- уколико је вредност пројекта за који се подноси захтев већа од 500.000.00 динара, потребно је поднети доказ о поседовању
искуства у управљању пројектима исте или веће вредности у односу на пројекат са којим се конкурише.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за
то предвиђена).
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.
Члан 11.
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у
транспорту.
Пријава се предаје на писарницу Градске општине Чукарица или шаље поштом на доле назначену адресу:
Градска општина Чукарица
Комисија за сарадњу са удружењима
Шумадијски трг 2
11030 Чукарица
Пријаве послате на било који други начин (нпр. Факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити
узете у разматрање.
Члан 12.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 13.
Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овом одлуком.
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали биће процењени у складу са следећим мерилима и критеријумима:
Критеријуми
1. Усклађеност пројекта са захтевима конкурса
1-10 бодова
2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм,
могућност развијања програма и његова одрживост
1-10 бодова
3. Остварени резултати претходних година и кадровска опремљеност
1-10 бодова
4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм
спроводи
1-10 бодова
5. Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, фондова Европске уније, поклона, дотација, легата, кредита и
друго, у случају недостајућег дела за финансирање програма.
1-10 бодова
6. Сарадња и праћење јавног интереса и значаја Локалне заједнице
1-20 бодова
Максимални укупни резултат 70 бодова.
Члан 14.
Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг-листа.

Члан 15.
Одлука да се одбаце пријаве на конкурс или да се одбију односно не одобре средства биће заснована на следећим основама:
- пријава је послата након крајњег рока (неблаговремена);
- пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима;
- предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. Активности предложене пројектом нису у оквиру предмета Конкурса,
у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена средства су већа од дозвољеног максимума,
итд.);
- предлог пројекта није био довољно релевантан или финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве нису били
довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;
- предлог пројекта је сматран технички и финансијски инфериорним у односу на одабране предлоге пројекта;
- предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.
Члан 16.
По завршетку конкурса Комисија у року од 15 дана сачињава извештај о спроведеном поступку јавног конкурса и предлог одлуке
о избору програма и пројеката удружења којима се из буџета Градске општине Чукарица додељују средства.
Члан 17.
Председник ГО Чукарица на основу извештаја и предлога одлуке Комисије доноси одлуку о избору програма и пројекта
удружења у року од 15 дана од дана пријема извештаја и предлога одлуке.
Члан 18.
Комисија обавештава учеснике у поступку о резултатима јавног конкурса у року од осам дана од дана доношења одлуке о избору
програма и пројекта удружења.
Обавештење се објављује на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица, на огласној табли ГО Чукарица и порталу eUprava.
Члан 19.
Учесници јавног конкурса имају право да Већу Градске општине Чукарица поднесу приговор у року од осам дана од дана
објављивања одлуке на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица и огласној табли Градске општине Чукарица.
Веће Градске општине Чукарица одлучује о поднетим приговорима из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана пријема
приговора.
Члан 20.
Одлука о избору пројеката и манифестација, записник о вредновању пројеката и манифестација, уговор о додели дотације,
пројекти и манифестације који су добили дотације и наративни и финансијски извештаји удружења која су добиле дотацију за
спровођење пројекта и манифестације, објављују се на званичној интернет-страници Градске општине Чукарица.
Члан 21.
По коначности одлуке о избору програма и пројекта удружења, председник градске општине Чукарица закључује уговор о
финансирању програма и пројеката средствима из буџета Градске општине Чукарица у року од 15 дана.
Члан 22.
Уговор о финансирању, односно суфинасирању пројекта из буџета Градске општине Чукарица садржи:
- ознаку уговорних страна;
- назив и садржину пројекта;
- укупну вредност пројекта;
- износ средстава која се додељују из буџета Градске општине Чукарица за реализацију пројекта;
- датум почетка и датум завршетка пројекта;
- права и обавезе уговорних страна;
- услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен;
- права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен;
- начин решавања спорова.
Члан 23.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију програма и пројеката су наменска средства и могу се
користити искључиво за реализацију конкретног програма и пројекта.
Члан 24.
Корисници средстава из овог правилника дужни су да надлежној Комисији Градске општине Чукарица по завршетку пројекта/до
краја године достављају извештај са финансијским документима.
Извештај са финансијским документима треба да садржи: наративни извештај о реализацији пројекта, финансијски извештај са
копијама свих рачуна, уговора и друга финансијска документа којима се доказује наменски утрошак додељених средстава по овом
уговору, са потписом овлашћеног лица Корисника и са доказом о извршеним плаћањима преко рачуна (изводи из банке). Извештај
мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.
Уколико удружење није доставило тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су одобрена средства ненаменски утрошена,
корисници средстава су дужни да у буџет Градске општине Чукарица врате уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида
уговора о додели средстава.
У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају непоступања по захтеву из
претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет Градске општине Чукарица, Градска општина Чукарица ће
покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење
средстава из буџета Градске општине Чукарица.
Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета Градске општине Чукарица вршио
злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим удружењима и одговорним лицима по новим конкурсима и за нове
пројекте не могу се додељивати средства из буџета Градске општине Чукарица у наредне три године, рачунајући од године у којој
је донета правоснажна одлука.
Члан 25.
Надлежна комисија Градске општине Чукарица уз помоћ стручне службе за буџет и финансије Градске општине Чукарица прати и
надзире наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације,
како у току реализације, тако и након реализације пројекта.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања
пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица ("Службени лист Града Београда",
број 87/15) и Одлука о изменама и допунама одлуке о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката
удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица ("Службени лист Града Београда", број 106/17).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Београда".
Скупштина Градске општине Чукарица
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