
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПУТСТВО 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД 

БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ И УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА У БЕОГРАДУ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д  

април, 2021. године 

 

 

www. beo grad . r s



1. Општи подаци 

 

 

Овим упутством дефинишу се начин и услови за пријављивање за достављање 

предлога пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора кojе ће 

суфинансирати град Београд – Секретаријат за спорт и омладину за време трајања 

летњег распуста школске 2020/2021. године за ученике завршног разреда основних 

и ученике свих разреда средњих школа у Београду. 

 

 Пројекти  подразумевају следеће: 

- Пројекти који се односе на рад са талентованим младима 

-Пројекти из активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и 

правилног коришћења слободног времена 

-Пројекти из области неформалног образовања, безбедоносне едукације и борбе 

против вршњачког насиља и насиља у породици 

-Пројекти који се односе на рад са младима из маргинализованих група  и 

дисфункционалних породица  

-Пројекти из области науке 

-Пројекти из области уметности 

-Пројекти обуке традиционалним вештинама старих заната 

Предложени пројектни садржаји треба да буду едукативни као и да омогуће 

полазницима (корисницима) да осмишљено проведу слободно време.  

Обавезни услови: 

 

-да сви кандидовани пројекти буду бесплатни за кориснике; 

 

-да се пројекат реализује (директан рад са корисницима) у трајању од најмање 40 

часова у току периода реализације и то: 

- Јул - најмање 20 часова 

- Август - најмање 20 часова 

 

- да носилац пројекта има седиште на територији града Београда; 

 

-поседовање референц листе за предлагаче пројеката који први пут достављају 

пројекте (искуство у реализацији пројеката, препоруке експерата);  
 



 -да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова пројекта из сопствених 

средстава или неког другог извора; 

 

      2. Ко има право да се пријави  

 

 

Право подношења пријаве  имају: 

 

-удружења младих, удружења за младе и њихови савези, установе, 

научноистраживачки институти и друга правна лица  

 

                     Конкурс се не односи на пројекте из области спорта. 

 

 

 

    3.  Начин пријављивања 

 

 

3.1  Формулар за пријављивање и пратећа  документација 

 

 

               Пријава се (заједно са неопходном пратећом документацијом) предаје на 

формулару за пријављивање који се налази у прилогу овог упутства (Образац-Пријава). 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Сви подносиоци пријава достављају следећу обавезну документацију: 

 

1.ПРОПРАТНО ПИСМО као посебан документ у коме су наведене основне 

информације о организацији и предложеном пројекту (назив, временско 

трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране лица 

овлашћеног за заступање организације; 

 

2.ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ пријаве и потписан од стране овлашћеног лица; 

 

3.БИОГРАФИЈЕ овлашћеног лица и релевантних лица пројектног тима; 

 

4.РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ као посебан документ и то за предлагаче који први пут 

достављају пројекте Секретаријату за спорт и омладину (искуство у 

реализацији пројекта, препоруке експерата)  

 

5.САГЛАСНОСТ власника за коришћење простора у/на којем ће се реализовати 

пројекат уколико се пројекат реализује без накнаде у простору чији власник 

није подносилац пројекта 

 



6.ИЗЈАВУ О ПАРТНЕРСТВУ, уколико постоји таква врста сарадње одн. правно 

лице које је суорганизатор и коме ће бити пренесена у целости или делимично 

средства из буџета града по основу овог конкурса  - у том случају треба 

попунити табелу на страни број 6. обрасца пријаве (Изјава о партнерству треба 

бити потписана и достављена уз пријаву за све партнере на пројекту) 

 

Недостатак или непотпуност (нпр. недостатак потписа, печата, погрешно 

попуњен образац и сл.)  једног или више од горе наведених докумената, чини 

пријаву непотпуном.  

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

Подносилац пријаве је директно одговоран за припрему и реализацију   

пројекта и не може деловати као посредник.  

 

Исти носилац пројекта може доставити више предлога пројеката (у том случају у 

посебним запечаћеним ковертама) који могу бити истовремено одобрени само 

уколико су на реализацији предложених пројеката ангажовани различити пројектни 

тимови. 

 

 

4.  Избор и критеријуми 

           

Поступак избора пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у граду 

Београду за време трајања летњег распуста школске 2020/2021. године, спроводи 

комисија коју решењем образује Секретар секретаријата за спорт и омладину (у даљем 

тексту: комисија). 

 

Критеријуми за избор пројеката су: 

 

1)  капацитет носиоца пројекта, односно искуства у вођењу сличних пројеката; 

2)  отвореност и доступност активности предвиђених пројектом; 

3) међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта која се односи на 

усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном 

групом, разрађености и изводљивости плана реализације пројекта и остваривости 

планираних резултата и мерљивости индикатора; 

4)  публицитет који се огледа у начину и степену информисања младих и шире 

јавности о пројекту 



5) одрживост резултата и ефеката пројекта која обухвата развојну, институционалну и 

финансијску одрживост, као и значај промене која се очекује за младе након примене 

пројекта; 

Комисија, на основу горе наведених критеријума, врши оцену пријава чији су формулар 

пријаве заједно са обавезном пратећом документацијом уредно и ваљано достављени. 

 

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката комисија може тражити 

појашњења предлога пројекта и обавити интервју са подносиоцем пројекта. 

 

Исти носилац пројекта може доставити више предлога пројеката (у том случају у 

посебним запечаћеним ковертама по принципу једна коверта = један пројекат). У 

случају када је дан носилац пријављује више предлога пројеката, сваки такав предлог 

мора садржати све елементе и документацију на начин прописан јавним позивом и 

овим упутством. 

 

Секретаријат за спорт и омладину ће изабранe подносиоце пријавa путем електронске 

поште (на адресу коју подносилац пријаве наведе у обрасцу пријаве) позвати да потпишу 

уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе поводом изабраног пројекта.  

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Подносиоци пријава којима комисија одобри 

суфинансирање пројекта, као корисници јавних средстава, дужни су да отворе 

подрачун код Управе за трезор и то најкасније до дана потписивања уговора. 

Сва средства из буџета града предвиђена уговором ће се преносити искључиво 

на тај рачун. С тим у складу, ОДМАХ по пријему обавештења о додели 

средстава, неопходно је приступити поступку отварања поменутог рачуна у 

хитном року обзиром да исти захтева одређен временски период 

 

  

 

 

5.Трошкови који се финансирају из додељених средстава 

 

 

 

Подносилац пројекта средства из буџета града Београда може користити за следеће 

намене - трошкове које има у реализацији програма/пројекта : 

 закуп простора у коме се одржавају активности пројекта; 

 комуналне трошкове за период реализације пројекта (струја,вода,грејање..); 

 ангажовање стручњака који реализују пројекат; 

 рад канцеларије за период реализације пројекта (телефон, интернет..); 

 превоз корисника за потребе организације пројекта; 

 набавка потрошног материјала за реализацију пројекта; 

 остали, непредвиђени трошкови до 5% од укупно одобрених средстава. 



Сви рачуни морају да гласе на корисника средстава - подносиоца пројекта. 

 

6. Где и како послати пријаве 

 

 

                Пријаве се морају доставити у запечаћеним ковертама.  

 

      Начини достављања:  

      -препорученом поштом  на адресу:  

 

      Градска управа Града Београда,  

      Секретаријат за спорт и омладину,  

      Краљице Марије 1/Београд 

 

      или  

 

-доставом на писарници Градске управе: Краљице Марије 1, Београд        

(подносилац пријаве ће добити доказ о пријему пријаве са датумом и временом 

пријаве) најкасније до 15:00 h на дан истека рока из јавног позива. 

 

Коверат треба да садржи: формулар Пријаве са обавезном пратећом документацијом (из 

Тачке 3.1 овог Упутства) – све у 1 (ЈЕДНОМ) примерку. 

 

      На коверти мора да пише:       

 

„Пријава пројекта од јавног интереса у областима омладинског сектора кojе ће 

суфинансирати град Београд – Секретаријат за спорт и омладину за време трајања 

летњег распуста школске 2020/2021. године за ученике завршног разреда основних 

и ученике свих разреда средњих школа у Београду– НЕ ОТВАРАТИ“  

 

Садржај коверата које нису запечаћене и/или не садрже горе наведену ознаку, 

неће бити разматран. 

 

 

      На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца пријаве.  

 

Пријаве послате на други начин (факсом или е-mail-ом), или достављене на друге 

адресе, или у недовољном броју примерака, неће се разматрати. 

 

Крајњи рок за доставу пријава је 29.04.2021. године.  

 

Пријавe којe се доставe након овог рока, неће се разматрати. 

 

 


