На основу члана 77. став 1. тачка 16. Статута града Београда ("Службени лист града
Београда“, број 39/08, 6/10, 23/13 и 7/16), члана 14. став 1. тачка 17. Статута Градске
општине Звездара ("Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13,
41/13-испр. и 40/15.), Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из
буџета Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда" број 46/14 и 85/15), и
Одлуке о буџету ГО Звездара за 2016. годину ("Службени лист града Београда" број
85/15), а у складу са Законом о младима ("Службени гласник Републике Србије", број
50/2011), председник Градске општине Звездара објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава пројеката/програма
у области бриге о младима
Јавни позив се расписује за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за
2016. годину за програме/пројекте у области бриге о младима чији се садржај односи на
унапређење положаја и квалитета живота младих.
Укупан износ средстава планиран за ове намене, у складу са Одлуком о буџету Градске
општине Звездара за 2016. годину („Службени лист града Београда“ бр. 85/2015), износи
500.000,00 динара.
Средства су обезбеђена у разделу 5, глава 5.1. , Програмска активност 0602-0007 –
Канцеларија за младе, функција 950, економска класификација 481 – дотације
невладиним организацијама.
За суфинансирање ће се разматрати пројекти и програми који су усклађени са
приоритетним областима:
- образовање младих,
- запошљавање младих,
- здравље и одрастање младих,
- безбедност младих,
- мобилност и интеркултуралност,
- учешће младих у доношењу одлука и
- активизам и волонтеризам младих.
Право подношења пријава по овом Јавном позиву имају удружења грађана која имају
седиште на територији Градске општине Звездара. Активности из пројекта/програма се
морају реализовати на подручју Градске општине Звездара.
Предлог пројекта треба да садржи:
- Попуњен формулар за подношење предлога пројекта/програма који може да се преузме
са сајта www.zvezdara.org.rs
- Копију Решења о упису удружења у регистар
- Копију Статута удружења
- Биографију координатора/ке пројекта/програма
- Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне
активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне
биографије предавача и тренера;
- Потписан споразум о партнерству (за пројекте/програме који се реализују у
партнерству).
- Последњи извод из банке код које се води рачун Удружења као доказ да рачун није у
блокади

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је
потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Пријавни образац
треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући
начин.
Прихватљиви трошкови укључују:
- Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију
програма/пројекта,
- Tрошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање,
оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове
финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица,
- Трошкове ПДВ- а.
Неприхватљиви трошкови су:
- Дугови и покривање губитака или дуговања,
- Пристигле пасивне камате,
- Ставке које се већ финансирају из других пројеката,
- Куповина земље или зграда или реновирање просторија.
Рок за подношење пријаве за доделу средстава за реализацију пројеката/програма
у области бриге о младима је 15 дана од дана објављивања, односно 22.03.2016. г.
Пријава са комплетном документацијом се доставља у једној запечаћеној пошиљци,
заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу
Градске општине Звездара или шаље поштом на адресу: Градска општина Звездара,
Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Булевар краља Александра 77,
11000 Београд, са назнаком „За јавни позив – не отварати“.
Предња страна коверте мора садржати следеће податке:
ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА
ПРОГРАМЕ/ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ЗА 2016. ГОДИНУ
Име/назив подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта/програма.
Додатне информације могу се добити телефоном на број 011/3405-688 и 011/3405-962
или путем мејла milos.petrovic@zvezdara.org.rs
Одлуку о додели средстава из буџета Градске општине Звездара доноси председник
Градске општине Звездара на предлог Комисије за избор програма/пројеката удружења
грађана по истеку рока за приговор.
Рок за улагање приговора на Одлуку о додели средстава из буџета Градске општине
Звездара је пет дана од дана објављивања предлога Одлуке. Приговоре разматра
Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, а коначну Одлуку доноси
председник Градске општине Звездара.
Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на
огласној табли Градске општине Звездара и на званичној интернет презентацији Градске
општине Звездара (www.zvezdara.org.rs).

