
На основу члана 38 став 1 тачка 2  и члана 174 став 2 тачка 5 3акона о локалној 
самоуправи  (“ Службени лист Црне Горе “, бр 02/18 и 34/19 ), И члана 36 став 1 
тачка 2 и члана 132, Статута општине Беране (“ Службени лист Црне Горе- 
Општински прописи “, бр 42/18 ), Скупштина општине Беране, на сједници 
одржаној дана , 23. децембра 2019.  године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o Измјенама И допунама Одлуке о критеријумима, начину И поступку 
расподјеле средстава невладиним организацијама 

 

Члан 1 

У Одлуци о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава невладиним 
организацијама  ( “ Службени лист Црне Горе – Општински прописи “ , бр 22/19  ) ,  
члан 3 мијења се и гласи :  
“ Средства буџета Општине додјељују се невладиним организацијама које су 
регистроване у Црној Гори, са сједиштем у општини Беране ( у даљем тексту : 
Општина ), за реализацију пројеката И програма у областима од јавног интереса, 
који се у потпуности реализују на територији  наше општине“ . 
 

Члан 2 
У члану 5 став 6 мијења се и гласи :  
“Члан Комисије, из реда невладиних организација не може учествовати о 
одлучивању о пријави на јавни конкурс коју је поднијела невладина организација 
која га је предложила за представника невладине организације у Комисији „.   
 

Члан 3  
У члану 13 став 1 алинеја 3 , ријеч “ тачка”  замјењује се ријечју “ алинеја” . 
 

Члан 4 
У члану  18 став 3  послије алинеје 3 додаје се нова алинеја,  која гласи : 

“Да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (овјерена  
фотокопија  биланса стања и биланса успјеха )”.  
Досадашње  алинеје 4.5,6 и 7 постају алинеје  5,6,7 и 8 . 
 

Члан 5 
Члан 26 мијења се и гласи :  



“Прeдлози пројеката односно програма невладиних организација који су 
пристигли на Конкурс, након административне провере из члана 24 Одлуке, 
упућују се члановима Комисије на  бодовање.  

Сваки члан Комисије  врши бодовање сваког предложеног пројекта односно 
програма за сваки од утврђених критеријума. 
Коначна оцјена пројекта или програма представља збир бодова сваког од 
чланова Комисије подијељен њиховим бројем (просјечна оцјена пројекта)“ . 
 
У случају да два или више пројекта односно програма имају исти  број бодова , 
Комисија, већином гласова, доноси коначну одлуку који од пројеката има већи 
утицај на остваривање јавног интереса. 
Бодовне листе чланови  Комисије  потврђују  својим потписом предсједник  и оба 
члана . 
 

Члан 6  

Član 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33  бришу се 
 
 

Члан 7 

Члан  34 став 1  мијења се и гласи  „ Комисија доноси одлуку о расподјели 
средстава  за пројекте односно програме невладиних организација, на основу 
оцјене и укупног броја бодова  које је додијелила  Комисија“.  

 

Члан 8   

Члан 45 брише се .   

Члан 9  

У члану 4 став 2 бришу се ријечи ''до 1. Јуна текуће за наредну годину''. 

У члану 4 став 3 бришу се ријечи ''закључно са 31. Јулом текуће за наредну 
годину''. 

Члан 10 

У члану 5 став 3 иза ријечи ''за текућу годину'' додају се ријечи  ''или представника 
Општине''. 

У члану 5 став 4 се брише. 

У члану 5 став 12 иза ријечи извјештаја о реализацији, пројеката – програма 
додати ријеч ''Скупштини''. 



Члан 11 

У члану 25 став 2 умјесто броја ''80%'' треба да стоји број ''50%''. 

 

Члан 12 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у „Службеном листу 
Црне Горе – Општински прописи“. 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ 

 

Број :02-030-648                                                                 Предсједник  Скупштине  
Беране, 24. 12.  2019.г.                                                            Новица Обрадовић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ: 

На основу члана 174 став 2 тачка 5 Закона о локалној самоуправи, којим је 
прописано да : „ у циљу афирмисања отвореног и демократског друштва, органи 
локалне самоуправе , органи и службе , сарађују са невладиним организацијама.   

Даље је прописано да сарадња из става 1 овог члана се остварује,  кроз :  

1) информисањем о свим питањима од значаја за невладине организације ; 
2) консултовањем невладиних организација о програмима развоја локалне 
самоуправе  и нацртима општих аката које доноси скупштина; 
3) омогућавањем  учешћа у раду радних група  за припрему нормативних аката 
или израду пројеката и програма; 
4) организовањем заједничких јавних расправа, округлих столова, семинара и сл.; 
5) финансирањем пројеката и програма невладиних организација од интереса за 
локално становништво, под условима и поступку прописаним општим актом 
општине ; 
6) обезбјеђењем услова за рад невладиних организација, у складу са 
могућностима  локалне самоуправе ; 
7) увођење института „ слобдне столице“ у раду локалног парламента  i 
и на други начин прописан статутом општине. 
Овом одлуком  предвиђено је  да се средства  из Буџета користе за финансирање 
пројеката и програма невладиних организација . 
 
Образложење 

Разлози за доношење  одлуке о измјенама и допуни Одлуке о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава невладинм организацијама,  садржани су 
у настојању општине  да унаприједи  и поспјеши   начин и поступак  расподјеле 
средстава, из Буџета општине, опредијељених за пројекте, односно програме  
невладиних организација . 

Расподјела  средстава невладиним организацијама врши се на основу Одлуке о 
критеријумима, поступку и начину расподјеле средстава невладиним 
организацијама  („ Службени лист Црне Горе-општински прописи бр 22/19 ) .   
 
У члану 26 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава 
невладинм организацијама , приједлози пројеката односно програма НВО, након 
административне провјере, упућују се на процјењивање „независним 
процјењивачима“. Независни процјењивач врши бодовање сваког од 
предложених  пројеката  за сваки од утврђених критеријума .  
Коначна оцјена пројеката представља збир бодова независних процјењивача  
подијељен њиховим бројем ( просјечна оцјена) и она је  обавезујућа за Комисију  
приликом утврђивања ранг листе невладиних организација и доношења одлуке 
који ће се пројекти финансирати. Комисија је обавезна да потврди листу 



пројеката које треба финансирати сачињену од процјене независних 
процјењивача .  
 
Комисија, постојећим  рјешењем,  нема могућности да искаже неслагање са 
оцјењивањем или да провјери објективност бодовања које су  додијелили 
независни процјењивачи. Такође, Комисија није у могућности да провјери 
капацитет независних процјењивача за  области које процјењују,  односно,  да ли 
се остварује јавни интерес, реализацијом предложеног пројекат за финансирање.   
Овакавим начинoм  утврђивања ранг листе пројеката које треба финансирати,  
фаворизују се  поједине  невладине организације, што је у супротности са  
потребом и жељом  да се невладин сектор развија у нашој општини .  
 
Као посљедица поступка расподјеле средстава у 2019 години,  на основу оцјена   
независних процјењивача, исказано је незадовољство према институту                   
„ независни процјењивач“ код значајног броја невладиних организација које 
дјелују у нашој општини.   
Начин процјењивања  и предлагања, од стране независних процјењивача,  које 
пројекте треба финансирати, није био праведан ни правичан и многе невладине 
организације сy осталe без  средстава за свој рад и могућности да реализују 
планиране  пројектне, односно програмске активности.  
 
Све ово, иницирало је да се реагује на исказано незадовољство невладиних 
организација да донесемo  одлукy о измјенама и допуном Одлуке о 
критеријумима, начину и поступку расподјели средстава НВО.  
 
Измјеном и допуном Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава невладиним организацијама, оцјењивање, доношења одлуке  и 
контрола реализације финансираних пројеката – програма у надлежности је   
Комисије, коју чине представници локалне самоуправе, органа локалне управе , 
као  и представник невладиних организација . 
  
Сматрамо да ће предложеним измјенама и допуном одлуке , Комисија  
објективније оцјењивати пројекте и програме невладиних организација и да ће  
унаприједи и поспјешити   начин и поступак  расподјеле и усмјеравања средстава 
из Буџета општине опредијељених за пројекте невладиних организација . 
 
Из горе наведених разлога, предлаже се Скупштини  да донесе Одлуку о 
измјенама и допуни Одлуке о критеријумима, поступку и начину расподјеле 
средстава невладиним организацијама .   
 
 

Обрађивач : Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО 


