
 

Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана 

Опщтинске управе Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС" 

брпј  51/2009, 99/2011-др.закпни и 44/2018-др.закпни), Одлуке п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 

2020. гпдину („Сл. лист ппщтине Нпва Варпщ“ бр. 22/2019), Правилника п нашину и критеријумима 

за избпр прпграма и прпјеката кпја реализују удружеоа грађана и финансирају се из бучета 

ппщтине Нпва Варпщ брпj 06-32/14/2018-02 пд 09.05.2018. гпдине и Одлуке Председника ппщтине 

Нпва Варпщ бр. 401-2/2020-08 пд  24.02.2020. гпдине, расписује 

 

ЈАВНИ КПНКУРС 

ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И 

ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА КПЈА ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ СПЦИП-ХУМАНИТАРНПГ РАДА, 

ППЉППРИВРЕДЕ, ПРПТИВППЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ ЗА 2020. ГПДИНУ 

I 

Расписује се кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое и суфинансираое 

прпграма и прпјеката удружеоа кпја делују  на  теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 2020. гпдину. 

На пснпву пвпг кпнкурса расппделиће се 5.300.000,00 динара, планираних за пве намене у 

бучету за 2020. гпдину. 

               Средства ће бити расппдељена за удружеоа грађана, кпја делују у пбласти: 

- Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера), у укупнпм изнпсу пд 
1.200.000,00 динара 

- Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпга), у укупнпм 
изнпсу пд 3.000.000,00 динара 

- Прптивппжарне защтите, у укупнпм изнпсу пд 100.000,00 динара 
- Културе, у укупнпм изнпсу пд 500.000,00 динара 
- Защтите живптне средине, у укупнпм изнпсу пд 500.000,00 динара 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. Опщтина 

Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а финансираће 

самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају дефинисане критеријуме. 

Пппуоаваое пбразаца кпнкурсне дпкументације врщи се искљушивп у електрпнскпј 

фпрми, на српскпм језику. 

Удружеое мпже предати самп један предлпг прпграма или прпјекта, самп за једну пбласт 

из јавнпг ппзива, пднпснп не мпже истпвременп кпнкурисати за вище разлишитих пбласти нити са 

вище прпграма или прпјеката у пквиру једне пбласти.Укпликп се некп удружеое ппјави са вище 



разлишитих прпграма или прпјеката у пквиру једне или разлишитих пбласти, пријаве неће бити 

разматране. 

II 

Правп ушещћа на пвпм кпнкурсу за дпделу бучетских средстава имају удружеоа кпја 

испуоавају следеће услпве: 

 да је удружеое регистрпванп у складу са Закпнпм п удружеоима („ Службени 
гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закпни и 44/2018-др.закпни); 

 да је седищте удружеоа на теритприји ппщтине Нпва Варпщ или да прпграме и 
прпјекте пд јавнпг интереса реализује на теритприји ппщтине Нпва Варпщ; 

 кпје је директнп пдгпвпрнп за припрему и извпђеое прпјекта; 

 да је удружеое ппднелп извещтај п реализацији прпграма/прпјекта и пправдалп 
средства дпдељена у прпщлпгпдищоем кпнкурсу; 

 да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде; 

 да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или 
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа; 

 кпје није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм 
забранпм пбављаоа делатнпсти; 

 кпје нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама 
спцијалнпг псигураоа. 

Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката 

имају и регипнална удружеоа, ппд услпвпм да реализују активнпсти пд јавнпг интереса за 

пптребе грађана ппщтине Нпва Варпщ. 

III 

Припритет за дпделу средстава ће имати удружеоа кпја: 

      • распплажу капацитетима за реализацију прпграма или прпјеката; 

      •  свпје прпграме рада усмеравају ка већем брпју кприсника; 

      • имају виспк степен успещнпсти у реализпваоу прпграма и прпјеката; 

      • свпје прпграмске и прпјектне активнпсти базирају на усвпјеним стратещким дпкументима на 

лпкалнпм и наципналнпм нивпу. 

IV 

Пбавезна кпнкурсна дпкументација ппднпсипца пријаве на јавни кпнкурс је следећа: 

                 1. пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс; 

                 2. пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта: 

                 3. пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта; 



                 4. пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта; 

  5. дпказ п ликвиднпсти удружеоа пднпснп извещтај п заврщнпм рашуну за претхпдну 

гпдину за удружеоа пснпвана пре ппшетка текуће гпдине; 

                  6. изјава пвлащћенпг лица удружеоа (пригинал), дата ппд материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде; да у ппследое 2 гпдине 

правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или привредни преступ везан за делатнпст 

удружеоа; да није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм 

пбављаоа делатнпсти; да нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама 

спцијалнпг псигураоа. 

                7. изјава партнера на прпјекту. 

8. изјава да средства за реализацију пдпбренпг прпграма нису на други нашин већ 
пбезбеђена 

9. интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици  

 

Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у 

Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија бр.307 свакпг 

раднпг дана пд 08-15 шаспва. 

 Јавни кпнкурс је птвпрен пд  28.02. дп 16.03.2020. гпдине. 

V 

Ппднпсипци предлпга мпрају све захтеване пбрасце да адекватнп пппуне, електрпнски, на 

српскпм језику.Недпвпљнп инфпрмација пднпснп неиспуоаваое пбавезних ппља у прилпженим 

пбрасцима дисквалификпваће предлпг из прпцеса пбраде и предлпг ће бити пдбијен. 

Кпнкурсна дпкументација мпра бити ппднета у щтампанпм примерку свакпг дпкумента за пријаву. 

Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни 

ппдаци п ппднпсипцу пријаве. 

Пријаве се предају на писарници Опщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм 

ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе: "Опщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за 

расппделу бучетских средстава за дптације удружеоимаОпщтинске управе Нпва Варпщ, ул. 

Карађпрђева 32, 31320 Нпва Варпщ" 

Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати. 

 

 

 



VI 

Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, кпнкурсна кпмисија разматра 

пријаве у складу са услпвима кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву следећих 

критеријума: 

               1. квалитет прпјекта и усклађенпст са јавним ппзивпм; 

               2. дппринпс у развпју лпкалне заједнице; 

               3. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ; 

               4. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја. 

Ппднпсилац прпјекта се пбавезује да пд укупнпг бучета прпјекта, средства расппреди на 

следећи нашин: 

                 - дп 20% за људске ресурсе пднпснп лица ангажпвана на прпјекту (изузев у слушају када је 

прпгрампм и прпјектпм предвиђена надпкнада за пбављаое неке активнпсти пд изузетнпг знашаја 

за щиру заједницу); 

                - дп 10% за путне трпщкпве (укљушујући трпщкпве превпза и дневнице); 

                - прекп 60% за директне прпјектне активнпсти и набавку пдгпварајуће ппреме/дпбара; 

На интернет страници www.novavaros.rs налази се Листа критеријума за рангираое 

предлпга прпјеката/прпграма. 

VII 

Кпмисија утврђује листу вредпваоа и рангираоа пријављених прпграма у рпку кпји не 

мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријаве и пбјављује је на 

званишнпј интернет страници  www.novavaros.rsи пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ. 

Листа из става 1. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Опщтинске 

управе Нпва Варпщ и на ппрталу е‒Управа. 

 Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у 

рпку пд три радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 1. пвпг шлана. 

 На листу из става 1. пвпг шлана ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд псам 

дана пд дана оенпг пбјављиваоа. 

 Одлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд 

дана оегпвпг пријема. 

http://www.novavaros.rs/


 Одлуку п избпру прпграма кпмисија дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка за 

ппднпщеое пригпвпра. 

 Oдлука из става 6.пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници  

www.novavaros.rs, пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ, у лпкалним медијима, кап и на ппрталу 

е‒Управа. 

Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана пд 

дана дпнпщеоа Одлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје 

реализују удружеоа дпставе кпригпван бучет прпјекта, у складу са пдпбреним средствима. 

                На пснпву Одлуке из шлана 12. пвпг Правилника, и накпн дпстављаоа кпригпваних бучета 

прпјеката Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п 

финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа грађана и 

кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ. 

                Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних 

средстава птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских 

средстава врщити искљушивп прекп пвпг рашуна. 

Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се права, пбавезе и пдгпвпрнпсти 

угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма, 

пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга 

права и пбавезе угпвпрних страна. 

Председник Опщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних 

прпјеката (у даоем тексту: кпмисија). 

Кпмисија прати реализацију прпграма за кпји су пдпбрена средства у складу са пвпм 

уредбпм. 

Праћеое мпже пбухватити и ревизију пвлащћенпг ревизпра, укпликп је тп предвиђенп 

кпнкурсним услпвима и угпвпрпм. 

Удружеое пднпснп реализатпр прпграма је дужнп да кпмисији пмпгући праћеое 

реализације прпграма. 

Удружеое израђује перипдишне и заврщне наративне и финансијске извещтаје. 

Перипдишни и заврщни наративни извещтај из става 1.пвпг шлана садржи: детаљан ппис 

активнпсти и резултата реализације прпграма у пднпсу на планиране активнпсти дефинисане 

угпвпрпм, какп би се мпгла изврщити прпцена успещнпсти пд стране надлежнпг пргана и 

пбразлпжеое за свакп пдступаое пд прпграма и преглед кпрективних мера шије се предузимаое 

планира пд стране кприсника средстава. 

Перипдишни и заврщни финансијски извещтај из става 1. пвпг шлана садржи: приказ 

бучета, кпји је саставни деп угпвпра, са прегледпм свих трпщкпва кпји су настали тпкпм 

извещтајнпг перипда, кап и целпкупну дпкументацију кпја пправдава настале трпщкпве. 

Удружеоа кпјима су дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске гпдине (најкасније 

дп 31.12.2020. гпдине) ппднесу финални гпдищои наративни и финансијски извещтај п 

реализацији прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава. 

 

http://www.novavaros.rs/
http://www.novavaros.rs/


Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за 

расппделу средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини. 

 

За све ближе инфпрмације ппгледајте јавни кпнкурс на интернет страници 

www.novavaros.rs или се пбратите Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва 

Варпщ, канцеларија бр.307 свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва. 

 

Кпмисија за расппделу средстава удружеоима 
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