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На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009), члана 1. 
и 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења   („Службени гласник РС“, 
број 8/2012 и 94/2013), члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, број  16/2008 и 17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), 
Општинско веће Општине Пландиште, на седници одржаној дана 12.03.2014. године, доноси 

 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

 
 

Члан 1. 

 
Овим Правилником прописује се начин одобравања програма и пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења  на подручју Општине Пландиште (у даљем тексту: програми и 
пројекти) и доделе средстава, изглед и садржина образаца за конкурисање и документација која 
се уз предлог програма или пројекта подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији 
програма и пројеката и начин праћења реализације одобрених програма и пројеката. 

 
Члан 2. 

 
Распоред и коришћење средстава за програме и пројекте врши се у складу са законом, 

овим Правилником и Одлуком о буџету Општине Пландиште. 
 

Члан 3. 
 

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката додељују се на 
основу јавног конкурса (удаљем тексту: конкурс), који расписује председник Општине Пландиште. 

 
Конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката за организације 

цивилног друштва, расписаће се: 
-  посебно у области спорта, 
-  посебно за финансирање или суфинансирање програма и пројеката верских заједница и 

- посебно за финасирање и суфинасирање програма и пројеката осталих организација 
цивилног друштва (удружења, нво, синдиката ...). 
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Члан 4. 
 

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката имају ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА која су дефинисана као добровољне, 
недобитне организације засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, 
основана  ради  остваривања  и  унапређивања  одређеног  заједничког  или  општег  циља  и 
интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у 
складу са законом (у даљем тексту: носиоци програма и пројеката). 

 
Текст конкурса се објављује на званичној интернет презентацији Општине Пландиште (у 

даљем  тескту:  Општина),  а  саставни  део  сваког  конкурса  чине  Смернице,  које  утврђује 
Општинско веће Општине Пландиште за сваку годину  и које се објављују на званичној интернет 
презентацији Општине. 

 
Смерницама се нарочито одређују: 
1) циљеви конкурса; 
2) ближи услови и критеријуми, који се односе на конкретан конкурс; 
3) висина средстава; 
4) елементи предлога програма и пројеката и начин њиховог вредновања; 
5) рокови и начин пријављивања на конкурс. 

 
Рок за пријављивање на конкурс је  од 15 до 45  дана од дана објављивања конкурса на 

званичној интернет презентацији Општине. 

 
Члан 5. 

 
Носиоци програма и пројеката из члана 4. став 1. овог Правилника подносе пријаву за 

конкурисање на одговарајућим обрасцима које утврђује Комисија из члана 6. овог Правилника. 
 

Пријава се преузима у просторијама или на званичној интернет презентацији Општине. 
 

За тачност и истинитост података наведених у Пријави одговорно је лице које потписује 
Пријаву. 

 
Уз Пријаву се достављају и: 
1) предлог програма или пројекта са прилозима који се односе на конкретан конкурс; 
2)  копија   Потврде  о   регистрацији   редовних   годишњих   финансијских   извештаја  за 

претходну финансијску годину уколико је иста достављена од стране Агенције за привредне 
регистре, односно биланс прихода и расхода и биланс стања за претходну финансијску годину са 
доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре уколико је обрада документације 
од стране Агенције за привредне регистре у току. 

 
Члан 6. 

 
Председник Општине решењем образује Комисију за стручни преглед поднетих предлога 

програма и пројеката за финансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
организације цивилног друштва (у даљем тексту: Комисија). 

 
Комисија има четири члана. 



Стр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  Број:6 12.03.2014. - 94 -  

 

 
 

Комисија обавља стручни преглед и вреднује предложене програме и пројекте, у складу са 
условима и критеријумима наведеним у Закону, овом Правилнику и конкурсу и доставља 
Општинском већу Општине Пландиште предлог за одобрење програма или пројекта. 

 
Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога програма и пројеката Комисија може 

тражити појашњења предлога програма и пројекта и/или обавити интервју са подносиоцем 
програма и пројекта. 

 
Комисија  може  подносиоцу  програма  или  пројекта  предложити  корекције  предлога 

програма или пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију програма или 
пројекта за оне програме и пројекте који остваре најмање 50% од укупног броја бодова у складу 
са Смерницама.. 

 
Члан 7. 

 
Приликом стручног прегледа и вредновања предложених програма и пројеката Комисија 

утврђује предлоге за одобрење програма или пројекта на основу: 
1) законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих програма и 

пројеката која се огледа у провери да ли су раније коришћена средства намењена реализацији 
Стратегије општинског развоја Општине Пландиште   2008-2013 и ако јесу да ли су испуњене 
уговорне обавезе; 

2)  капацитета  носиоца  програма  или  пројекта,  односно  искуства  у  вођењу  сличних 
програма или пројеката; 

3) релевантности програма или пројекта за остваривање јавног интереса; 
4) међусобне повезаности и усаглашености елемената програма или пројекта која се 

односи на усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном 
групом, разрађености и изводљивости плана реализације програма или пројекта и остваривости 
планираних резултата и мерљивости индикатора; 

5) одрживости резултата и ефеката програма или пројекта која обухвата развојну, 
институционалну и финансијску одрживост, као и значај промене која се очекује за младе након 
примене програма или пројекта; 

6) оправданости предлога буџета и рационалности трошкова у смислу економске 
оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности, као и процену сразмере 
предложених  трошкова  за  спровођење  програма  или  пројекта  с  циљем  који  се  постиже 
програмом или пројектом; 

7) публицитета који се огледа у начину и степену информисања  шире јавности о програму 
или пројекту. 

 
Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не 

може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине. 
 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три 
дана од дана њеног објављивања. 

 
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 
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Члан 8. 
 

На основу предлога Комисије, Општинско веће општине Пландиште одлучује о избору 
програма и пројеката који се финансирају из средстава буџета Општине Пландиште и висини 
средстава по одобреном програму и пројекту  у року од 30 дана од дана утврђивања листе из 
члана 7. овог Правилника. 

 
Члан 9. 

 
Средства  која  се  у  складу  са  овим  Правилником  одобре  за  реализацију  конкретног 

програма или пројекта могу се користити искључиво за реализацију тог програма или пројекта, у 
складу са уговором који се закључује између Општине Пландиште и носиоца програма или 
пројекта (у даљем тексту: уговор). 

 
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: назив одобреног програма или пројекта; време реализације програма или пројекта; 
висина додељених средстава; начин праћења реализације програма или пројекта; обавезе 
носиоца програма или пројекта у погледу реализације и подношења извештаја о реализацији 
програма или пројекта. 

 
Одобрени програм или пројекат, са свим прилозима, саставни је део уговора. 

 
Члан 10. 

 
Општина Пландиште на званичној интернет презентацији ставља на увид јавности: списак 

свих учесника на конкурсу, као и списак одобрених програма или пројеката са износом одобрених 
средстава у року од 15 дана од дана доношења одлуке из члана 9. овог правилника . 

 

 
 

Члан 11. 

 
Ради осигурања квалитета реализације одобрених програма и пројеката Општина може 

припремити смернице за спровођење одобрених програма и пројеката и/или организовати обуку 
за носиоце одобрених програма и пројеката. 

 
Члан 12. 

 
Носилац одобреног програма или пројекта дужан је да квартално доставља извештај о 

утрошку средстава и да по завршетку програма или пројекта достави завршни извештај о 
реализацији програма или пројекта и утрошку средстава у року од 20 дана од његовог завршетка 
на прописаном Обрасцу . 

 
Делимични  и  Завршни  извештаји  –  наративни  и  финансијски  одштампани  уз  овај 

Правилник и чине његов саставни део. 
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Члан 13. 
 

Општина прати спровођење и реализацију одобрених програма и пројеката на основу: 
достављених извештаја и непосредног увида у реализацију одобреног програма и пројекта, као и 
непосредним контактом са корисницима одобрених програма и пројеката. 

 
Носилац програма или пројекта дужан је да у току реализације омогући Општини праћење 

спровођења  програма  или  пројекта,  присуство  при  реализацији  активности,  као  и  увид  у 
целокупну документацију. 

 
Носилац програма или пројекта дужан је да благовремено обавести Општину о времену и 

месту реализације активности на програму или пројекту. 
 

Општина обезбеђује услове за праћење спровођења и реализације одобрених програма и 
пројеката. 

 
Члан 14. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен   у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
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