ГРАД БЕОГРАД
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У
ГРАДУ БЕОГРАДУ У 2018. ГОДИНИ
Канцеларија за младе позива заинтересоване да се пријаве на други Јавни конкурс у
2018. години, који се реализује на основу Одлуке о финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду („Сл. лист Града
Београда“, бр. 10/2016).
Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање
пројеката имају КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА (у даљем
тексту: носиоци програма и пројеката) и то ако испуњавају следеће обавезне услове:
- да има седиште на територији Града Београда;
- поседовање референц листе за предлагаче који први пут достављају програме (искуство
у реализацији програма, препоруке експерата);
- да рачун није у блокади.
Пројекатима од јавног интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду у
2018. години сматрају се пројекти којима се остварује:
- подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и
подршку омладинским активностима, омладинском раду и неформалном образовању на
територији јединице локалне самоуправе;
- подстицање удружења младих, удружења за младе и савеза да учествују у спровођењу
омладинске политике, укључујући изградњу капацитета удружења младих, на територији
локалне самоуправе;
- оснивање и рад канцеларије за младе, клубова за младе, омладинских центара и др.;
- активности установа преко којих се остварује јавни интерес у областима омладинског
сектора, а које су основане од стране локалне самоуправе;
- обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу локалног акционог плана
за младе;
- стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих,
бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, спровођење
волонтерских активности, организацију обука, семинара и манифестација од значаја за
запошљавање и усавршавање младих, као и за потребе младих у области културе;
- подршку активностима и пројектима којима се подстиче одрживи развој и заштита
животног окружења.
Укупна средстава обезбеђена за спровођење јавног конкурса износе у укупном износу од
3.000.000,00 динара са ПДВ-ом у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину
(„Службени лист града Београда“, број 95/17).
Лимит за финансирање појединачног пројекта је 400.000,00 динара.

1

Рок за реализацију пројекта: Пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан,
односно да се целокупан пројекат или фаза за коју се траже средства, реализују до 31. децембра
2018. године.
Носиоци пројеката подносе пријаву за конкурисање, на обрасцу који је саставни део овог
конкурса: Образац пријаве за конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса у областима омладинског сектора. Образац пријаве се преузима на званичној
интернет-презентацији Града Београда. За тачност и истинитост података наведених у пријави
одговорно је лице које је овлашћено да потписује пријаву.
Обавезна документација коју носиоци програма и пројеката достављају су:
- попуњен, потписан и оверен Образац пријаве у 3 примерка;
- пропратно писмо у коме су наведене основне информације о канцеларији за младе и
предложеном пројекту (назив, временско трајање, финансијски износ тражених
средстава) потписано од стране лица овлашћеног за заступање и оверено печатом;
- изјава лица овлашћеног за заступање носиоца програма и пројеката о томе да рачун није
у блокади, потписана од стране лица овлашћеног за заступање носиоца програма и
пројеката и оверена печатом носиоца програма и пројеката;
- биографија овлашћеног лица и релевантних лица програмског тима;
- сагласност власника за коришћење простора у/на којем ће се реализовати програм
уколико се програм реализује без накнаде у простору чији власник није подносилац
пројекта;
- изјава о партнерству уколико постоји таква врста сарадње (Изјава о партнерству треба да
буде потписана и оверена од стране свих кључних партнера на пројекту);
Приликом израде планираног буџета пројекта, носилац програма и пројеката дефинише
трошкове према Обрасцу пријаве. Неће бити прихваћени следећи трошкови:
- трошкови настали пре потписивања уговора,
- трошкови адаптације објекта,
- трошкови превоза ван територије Града Београда,
- трошкови такси превоза,
- трошкови више од једног фиксног и једног мобилног телефонског рачуна на месечном
нивоу током трајања пројекта,
- трошкови угоститељских услуга (осим кетеринга за потребе промоције),
- трошкови хонорара који прелазе трећину укупно одобреног буџета пројекта.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у
дневном листу, односно до 02.07.2018. године.
Пријаву доставити на адресу: Град Београд, Канцеларија за младе, Београд, Улица
Тиршова 1, са назнаком: „Пријава - ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ У 2018.
ГОДИНИ“- НЕ ОТВАРАТИ.
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1.

Комисија утврђује ранг-листу предложених пројеката применом следећих критеријума:
Број
КРИТЕРИЈУМИ
поена
Mеђусобнa повезаност и усаглашеност елемената пројекта која се односи на
0-20
усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и
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2.
3.

4.

циљном групом, разрађености и изводљивости плана реализације пројекта и
остваривости планираних резултата и мерљивости индикатора
Oдрживост резултата и ефеката пројекта која обухвата развојну,
институционалну и финансијску одрживост, као и значај промене која се
очекује за младе након примене пројекта
Oправданост предлога буџета и рационалност трошкова у смислу економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, као и
проценa сразмере предложених трошкова за спровођење пројекта с циљем
који се постиже пројектом
Релевантност пројекта за остваривање јавног интереса у областима
омладинског сектора и његове усклађености са законом, Националном
стратегијом за младе и другим стратешким документима из области
омладинског сектора

0-20
0-10

0-20

5.

Отвореност и доступност активности предвиђених пројектом

0-10

6.

Капацитет носиоца пројекта, односно искуства у вођењу сличних пројеката

0-20

Комисија по прегледу и вредновању предложених пројеката, утврђује ранг-листу
предложених пројеката, која се објављује на званичној интернет презентацији Града Београда.
Подносилац пројекта може поднети приговор на ранг-листу предложених пројеката, у року
од три радна дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси писменим путем на адресу
Град Београд, Канцеларија за младе, Београд, Улица Тиршова 1. О поднетим приговорима
одлучује комисија. Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује коначну Ранг листу и
предлог одлуке о избору пројеката који се финансирају из буџета Града Београда и висини
средстава по одобреном пројекту. На основу предлога комисије, руководилац доноси одлуку о
избору пројеката који се финансирају из средстава буџета Града Београда и висини средстава по
одобреном пројекту.
Средства која се у складу са овом одлуком одобре за реализацију конкретног пројекта
могу се користити искључиво за реализацију тог пројекта, у складу са уговором који се закључује
између Канцеларије за младе Града Београда и носиоца пројекта. Уговором се уређују међусобна
права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: назив одобреног пројекта; време
реализације пројекта; висина додељених средстава; начин праћења реализације пројекта;
обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношења извештаја о реализацији пројекта.
Одобрени пројекат, са свим прилозима, саставни је део уговора.
Канцеларија за младе на званичној интернет-презентацији Града Београда ставља на
увид јавности списак одобрених пројеката, у року од 15 дана од дана доношења Закључка
градоначелника Града Београда о одобравању финансијских средстава.
Носилац одобреног пројекта дужан је да по завршетку пројекта достави завршни извештај
о реализацији пројекта и утрошку средстава у року од 15 дана од његовог завршетка као и од
истека периодичних рокова уколико су такви рокови предвиђени уговором. Завршни извештај о
реализацији пројекта и утрошку средстава садржи табеларни приказ утрошених средстава за
реализацију пројекта и наративно образложење утрошених средстава за реализацију пројекта.
Канцеларија за младе прати спровођење и реализацију одобрених пројеката на основу:
достављених извештаја и непосредног увида у реализацију одобреног пројекта, као и
непосредним контактом са корисницима одобрених пројеката. Носилац пројекта дужан је да у
току реализације омогући Канцеларији за младе праћење спровођења пројекта, присуство при
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реализацији активности, као и увид у целокупну документацију. Носилац пројекта дужан је да
благовремено обавести Канцеларију за младе која спроводи конкурс о времену и месту
реализације активности на пројекту.
Особе за контакт за све додатне информације:
Јулијана Ивковић 011-360 5849 julijana.ivkovic@beograd.gov.rs
Сандра Миљковић 011-360 5904 sandra.miljkovic@beograd.gov.rs
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