
На основу члана 38.  Закона о удружењима ("Службени гласник РС" бр. 51/09),
Уредбе  о  средствима  за  подстицање  програма  или  недостајућег  дела  средстава  за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“
број 16/18) и члана 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин бр.
20/17)

Скупштина  општине  Параћин,  на  седници,  одржаној  дана   21.06.2018.  године
донела 

Правилник 

о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса 

           Члан 1.

Овим Правилником прописују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак
доделе, средстава  као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма
или  недостајућег  дела  средстава  за  финансирање  програма/пројеката  (у  даљем
тексту:програм)  које  реализују  удружења,   који  су  од  јавног  интереса,  и  за  које  се
средства обезбеђују у буџету општине Параћин (у даљем тексту: Општина).

Члан 2.

Под програмима из члана 1. овог Правилника, који су од јавног интереса сматрају
се  програми и пројекти  у  области:  социјалне  заштите,  борачко-инвалидске  заштите,
заштите лица са инвалидитетом, заштите здравља, подстицања наталитета, друштвене
бриге  о  деци  и  младима,  друштвене  бриге  о  старим  особама,  заштите  интерно
расељених  и  избеглих  лица,  заштите  и  промовисања  људских  и  мањинских  права,
образовања,  одрживог  развоја,  борбе  против  корупције,  заштите  потрошача,
информисања,  развоја  међународне  сарадње,  заштите  животне  средине,  заштите
животиња,  као  и  хуманитарни  и  други  програми  у  којима  удружења  искључиво  и
непосредно следе јавне потребе.

Члан 3.

Висина средстава за финансирање програма из члана 2. овог Правилника утврђује
се сваке године Одлуком о буџету општине Параћин.

Право  подношења  пријаве  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  имају
удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин.

Програм  из  става  2.  овог  члана  нарочито  садржи:  област  у  којој  се  програм
реализује,  територију  на  којој  би  се  програм  реализовао,  време  и  дужину  трајања
програма, врсту и обим активности у току реализације програма и укупан број лица
који је потребан за извођење програма.

Члан 4.

Средства за финансирање  програма  из члана 2. овог Правилника додељују се на
основу јавног конкурса.

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса расписује председник
општине, најмање једном годишње



Јавним конкурсом из става 1. овог члана председник општине  одређује области из
члана 2. овог Правилника (једну или више ) и  износ средстава.

Конкурс за пројекте у култури расписује се по посебном Правилнику, у складу са
Законом о култури.

Члан 5.

Услови за избор програма  који се финансирају из буџета општине Параћин су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном

нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним

животним ситуацијама;
 усмереност ка што већем броју корисника;

Члан 6.
Критеријуми  за  избор  програма  који  се  финансирају  или  суфинансирају  из  буџета
општине Параћин су:

 1) референце програма:  област у којој  се реализује програм,  дужина трајања
програма,  број  корисника  програма,  могућност  развијања  програма  и  његова
одрживост;

2)  циљеви  који  се  постижу:  обим  задовољавања  јавног  интереса,  степен
унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3)  суфинансирање  програма  из  других  извора:  сопствених  прихода,  буџета
Републике  Србије,  аутономне  покрајине  или јединице  локалне  самоуправе,  фондова
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела
средстава за финансирање програма;

4)  законитост  и  ефикасност  коришћења  средстава  и  одрживост  ранијих
програма:  ако  су  раније  коришћена  средства  буџета,  да  ли  су  испуњене  уговорне
обавезе.

Ближа мерила за избор програма применом критеријума из става 1. овог члана,
као и допунске критеријуме који су специфични за одређену област утврђује надлежни
орган.

       Члан 7.

Конкурсни  поступак  спроводи  Комисија,  која има  председника  и  два  члана,
комисију именује председник општине (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези
са  радом  и  одлучивањем  комисије,  односно  спровођењем  конкурса  (Изјава  о
непостојању сукоба интереса).

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него
што потпише Изјаву из става 2. овог члана.

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о
томе одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О
решавању сукоба интереса надлежни орган одлучује у сваком случају посебно, а када
утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.

Сукоб  интереса  постоји  ако  члан  комисије  или  чланови  његове  породице
(брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења



које учествује на конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин
са  тим  удружењем,  или  у  односу  на  та  удружења  има  било  који  материјални  или
нематеријални  интерес,  супротан  јавном  интересу  и  то  у  случајевима  породичне
повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.

Ближа садржина Изјаве из става 2. овог члана и ближи поступак у коме се води
рачуна о непостојању сукоба интереса уређује се интерним актом надлежног органа.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

Члан 8.

Конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Параћин,  порталу е
управе,  локалним медијима  и огласној табли Општинске управе општине Параћин.
Конкурс садржи: једну или неколико сродних области од јавног интереса; ко може бити
учесник конкурса; рок за подношење пријава; обим средстава која се додељују; преглед
конкурсне  документације  коју  је  потребно  доставити,  уз  попуњен образац  предлога
програма; трајање програма; ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се
врши  вредновање  пријављених  програма,  са  јасним  системом  за  вредовање  сваког
појединачног критеријума, односно упућивање на службено гласило у коме је објављен
пропис  којим  су  утврђена  ближа  мерила  и  допунски  критеријуми  за  вредновање
програма.

Надлежни органи по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења
остварују у области у којој се програм реализује.

Члан 9.

Пријава  на  конкурс  подноси  се  председнику  општине  са  назнаком  "Пријава  на
Конкурс за финансирање програма од јавног интереса" 

За сваки програм,  подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 
-  одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
- детаљан опис програма,  за чије финансирање се подноси пријава, 
- буџет програма, одн. пројекта 
- потписане  протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се

пројекат тако реализује,
-  кратак  опис  активности  реализованих  програма  организације  са  потврдом  о

броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако

се прорам тако реализује

Члан 10.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве  се  предају  у  усложном  центру  Управе  за  урбанизам,  финансије,

скупштинске и опште послове општине Параћин – шалтер бр.7 или поштом на адресу:
Општина Параћин, Томе Живановића бр.10  - председнику општине,  са назнаком ''За
избор програма од јавног интереса''.

Благовременом  доставом  сматра  се  и  препоручена  пошиљка  предата  пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.



Члан 11.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, применом услова и
критеријума  из  члана  5.  Правилника  сачињава  листу  вредновања  и  рангирања
пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријаве и сачињава предлог председнику општине о избору програма који
ће се финансирати  из буџета општине Параћин .

Пре  достављања  предлога  Комисија  може  удружењу  предложити  да  изврши
одређене измене у програму у погледу активности и трошкова њихове реализације.

Листа  из  става  1.  овог  члана  објављује  се  на  званичној  интернет  страници
надлежног органа и на порталу е‒Управа.

Учесници  конкурса  имају  право  увида  у  поднете  пријаве  и  приложену
документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог
члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року
од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року
од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење приговора.

О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Одлуком о избору
програма којима се из буџета општине додељују средства за подстицање програма или
недостајућег  дела  средстава  из  буџета  општине  Параћин  и   доставља  председнику
општине.

На основу Одлуке Комисије, председник општине доноси Решење о финансирању
програма или недостајућег дела средстава  из буџета општине Параћин.

Члан 12.

На основу Решења из члана 11. став 9. овог Правилника  уз сагласност Општинског
већа  председник  општине  закључује  уговоре  о  финансирању  програма  од  јавног
интереса, средствима из буџета општине Параћин.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави
изјаву  да  средства  за  реализацију  одобреног  програма  нису  на  други  начин  већ
обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса.

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних
страна. 

Члан 13.

Удружење  -  корисник  средстава,   реализатор  програма  дужан  је  да  у  сваком
моменту,  омогући  контролу  реализације  програма  и  увид  у  сву  потребну
документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган
дужан је  да  раскине  уговор и  затражи  повраћај  пренетих  средстава,  а  удружење је
дужно да средства врати.

Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације
програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим Уговором.



Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији програма" 

Извештај  се подноси у штампаном облику,  предајом на писарници Општинске
управе или се шаље поштом.

Члан 14.

Стручне и административно-техничке послове за спровођење овог Правилника и
рад  Комисије,  обавља   Одељење  за  јавне  службе  Управе  за  урбанизам,  финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин.

Обрасце:  пријаве  на  Конкурс  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса,
детаљног описa програма или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета
општине  Параћин,  буџета  програма  и  извештавања  (наративног  и  финансијског)
прописује Комисија.

Члан 15.

Комисија  прати  коришћење  средстава  и  реализацију  програма  a  у  складу  са
Уредбом  о  средствима  за  подстицање  програма  или  недостајућег  дела  средстава  за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“
број 16/18).

Члан 16.

Оно што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Уредбе о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18).

Члан 17.

Ступањем  на  снагу  овог  Правилника  престаје  да  важи  Правилник  о
критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од
јавног интереса (сл.лист општине Параћин. бр. 3/2013). 

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Параћин".

Поступци  доделе  средстава  који  су  започети  пре  ступања  на  снагу  овог
Правилника, а нису окончани, спровешће се према одредбама Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег  дела  средстава  за  финансирање програма од
јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), и одредбама
овог Правилника.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:110-34/2018-II  од 21.06..2018.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Митић



Образложење

Влада Републике Србије је донела Уредбе о средствима за подстицање програма
или  недостајућег  дела  средстава  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  која
реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18)

Ступањем на снагу овог Правилника који је усклађен са горе наведеном Уредбом
престаје да важи  Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима
за реализовање програма од јавног интереса (сл.лист општине Параћин. бр. 3/2013).


