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Република Србија 
Град Београд 
Градска општина Сурчин 
Управа 
ПРЕДСЕДНИК 
Број: IV-06-024-3/2020 
Датум: 25.05.2020. године 
Сурчин, Војвођанска 79 

 
 

 

На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 
99/2011- др. закони и 44/2018- др. закони), Уредбе о средствима за подстицање  програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма  од јавног интереса која 
реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 77. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“ број 39/08, 6/10 ,23/13, 7/16 и 60/19), члана 12 став 1 
тачка 25 Статута Градске општине Сурчин („Службени лист града Београда“, бр.112/19 
пречишћени текст), Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине 
Сурчин за 2020. годину бр. III-01-06-00-81/2020 од 13.04.2020. и чл.17. Правилника о 
критеријумима и поступку одобравања средстава за финансирање/суфинансирање 
пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног 
друштва из буџета општине Сурчин, број: бр. I-01-06-00-321/2020 од 03.12.2019. године и 
Прелиминарне одлуке о финансирању/суфинансирању  пројеката удружења грађана  и 
организација цивилног друштва  од  12.03.2020. године,  председник ГО Сурчин доноси: 

 

 

КОНАЧНУ ОДЛУКУ О  

ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ   ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА  ГРАЂАНА И 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИО-ХУМАНИТАРНОГ РАДА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН У 2020. ГОДИНИ 

 

 Црвени крст Србије - Црвени крст Београд – Цевени крст Сурчин за пројекат 
„Подстицање доброчинства и солидарности међу грађанима Сурчина“ ОДОБРАВА 
СЕ новчани износ од 500.000,00 динара, по основу учешћа на Јавном Конкурсу за 

финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и организације цивилног 
друштва из буџета општине Сурчин у 2020. години. 

 Хуманитарна фондација „Снага живота“ за пројекат „Помозимо и обновимо II“ 
ОДОБРАВА СЕ новчани износ од 500.000,00 динара, по основу учешћа на Јавном 
Конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и 
организације цивилног друштва из буџета општине Сурчин у 2020. години. 
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                                             Образложење 

 

Председник Градске општине Сурчин је дана 19.02.2020. године расписао Јавни 
конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и организација 
цивилног друштва у области социо-хуманитарног рада из буџета Градске општине Сурчин 
у 2020. години. 

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање пројеката 
удружења грађана и организација цивилног друштва из буџета Градске општине Сурчин у 
2020. години у складу са Одлуком о буџету ГО Сурчин за 2020 годину (Област: социо-
хуманитарни рад), износи: 

Програм 11- Социјална и дечија заштита  

- 2.000.000,00 динара бесповратних финансијских средстава из буџета ГО Сурчин програм 

11, пројекат 0901-1013-подршка социо–хуманитарним организацијама, позиција 60, ек. 

класификација 481991-дотација осталим непрофитним институцијама, функција 070, извор 

01. 

- 600.000,00 динара бесповратних финансијских средстава из буџета ГО Сурчин 0901-0005 

подршка реализацији програма Црвеног крста, позиција 61, ек. класификација 481131-

дотације Црвеном крсту Србије, функција 070, извор 01. 

На Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и 
организација цивилног друштва из области социо-хуманитарног рада из буџета ГО Сурчин,  
аплицирали  су  следећи субјекти:  

1. Црвени  Крст Србије – Црвени крст Београда - Црвени крст Сурчин, -  за пројекат „ 

Подстицање доброчинства и солидарности међу грађанима  Сурчина.“ број: IV-06-024-3-

1/2020 од 26.02.2020. године и 

2. Хуманитарна фондација „Снага живота“ са пројектом -„Помозимо и обновимо II“ број: IV-06-

024-3-2/2020 од 05.03.2020. године. 

Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса која 
реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Сурчин 
је примењујући све критеријуме и услове прописане Правилником о критеријумима и 
поступку одобравања средстава за финансирање/суфинансирање пројеката од јавног 
интереса која реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из области 
социо-хуманитарног рада из буџета ГО Сурчин, на основу пристиглих  пријава и то  Црвени  
Крст Србије – Црвени крст Београда - Црвени крст Сурчин, од 26.02.2020. године и 
Хуманитарна фондација „Снага живота„  од 05.03.2020. године,  приступила  отварању 
наведених пријава.   

Комисија је по отварању пријава и прегледању  документације, констатовала да су 
обе пријаве благовремено достављене, да је поднета документација у свему потпуна, као и 
да су испуњени сви формални услови за учешће на Јавном конкурсу, те је извршила 
бодовање  поднетих пријава што је констатовано у Записнику са друге седнице Комисије 
од 09.03.2020. године. 

Прелиминарна одлука о финансирању/суфинансирању пројеката удружења грађана 
и организација цивилног друштва из области социо-хуманитарног рада из буџета ГО 
Сурчин у 2020. години донета је 12.03.2020. године.  

Народна скупштина републике Србије је 15.03.2020. године донела Одлуку о 
проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“ ,број 29/2020). У складу са наведеном 
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Одлуком, Председник Градске општине Сурчин је донео Одлуку о прекиду поступка 
спровођења свих Јавних позива за избор пројеката на подручју ГО Сурчин у 2020. години, 
број IV-06-024-10/2020 од 06.04.2020. године.  

Дана 06.05.2020. године Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о 
укидању ванредног стања („Сл. гласник РС“,број 65/2020), након чега је Председник 
Градске општине Сурчин, дана 18.05.2020. године донео Одлуку о наставку поступка 
спровођења свих Јавних позива у 2020. години.   

С обзиром да није било приговора Већу ГО Сурчин, јер је за обе позиције за које је 
расписан предметни Јавни конкурс, пријављен  само  по један правни субјект, стекли су се 
услови да Председник Градске општине Сурчин донесе Коначну одлуку о 
финансирању/суфинансирању пројеката удружења грађана и организација цивилног 
друштва из области социо-хуманитарног рада из буџета ГО Сурчин у 2020.години како је 
наведено у диспозитиву.  

Коначна одлука о финансирању/суфинансирању пројеката удружења грађана и 
организација цивилног друштва из области социо-хуманитарног рада из буџета ГО Сурчин 
у 2020.години биће објављена на званичној интернет страници Градске општине Сурчин и 
на огласној табли, у року од осам дана од дана њеног доношења.  

                                             

 

                                                             

 

 

 

                                                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО  СУРЧИН  

 

                                                                                       ______________________________                                                                         

                                                                                          Петар Миљуш 
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