На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011др.закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 72.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 10/08), Општинско Веће
општине Нова Варош , на седници одржаној _19.03.2014.године___, донело је

ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и критеријуми за избор програма и пројеката од
јавног интереса (у даљем тексту: програми) које реализују удружења грађана а који се
финансирају/суфинансирају из буџета општине Нова Варош, поступак спровођења јавног
конкурса за избор програма удружења, као и права и обавезе корисника чији је програм изабран да
буде финансиран из средстава буџета општине Нова Варош.

Члан 2.
Под програмима и пројектима из члана 1. овог Правилника сматрају се програми и
пројекти од јавног интереса у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите
лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно-расељених лица и избеглица,
подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и
мањинских права, родне равноправности, задовољења потреба младих, образовања, науке,
културе, информисања, пољопривреде, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите
животиња, заштите потрошача, развоја предузетништва, борбе против корупције, заштите од
пожара, као и хуманитарни и други програми који доприносе развоју општине Нова Варош и
афирмацији грађанског активизма. Програмима и пројектима може бити предвиђена организација
манифестација од значаја за општину Нова Варош.

Члан 3.
Висина средстава за финансирање програма из члана 2. овог Правилника утврђује се сваке
године Одлуком о буџету општине Нова Варош. 75% од укупно опредељених средстава намењено
је финансирању /суфинансирању пројеката из области пољопривреде, док је преостали износ
намењен финансирању/суфинансирању осталих пројеката и програма из члана 2 овог Правилника.

Члан 4.
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката
имају удружења која испуњавају следеће услове:



да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „ Службени гласник
РС”, бр.51/09);
 да је седиште удружења на територији општине Нова Варош или да програме и пројекте од
јавног интереса реализује на територији општине Нова Варош;
 које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
 да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства
додељена у прошлогодишњем конкурсу;
 да деловање удружења није политичке природе;
 да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни
преступ везан за делатност удружења;
 које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности;
 које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања.
Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката
имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе
грађана општине Нова Варош.

•
•
•
•

Члан 5.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;
своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;
имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;
своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима
на локалном и националном нивоу.

Члан 6.
Финансирање/суфинансирање пројеката и програма Удружења врши се на основу јавног
конкурса који расписује Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима
грађана Општинске управе Општине Нова Варош, коју за сваку буџетску годину именује
Председник општине. Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње за сваку буџетску
годину, у складу са овим Правилником.
Јавни конкурс се расписује у првој половини године за текућу годину. Рок трајања
јавног конкурса је 15 дана од дана објављивања. Јавни конкурс се објављује на званичној
интернет страници Општине Нова Варош ( www.novavaros.rs), на огласним таблама ОУ Нова
Варош и у локалним медијима.
Члан 7.
Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката
удружења грађана која делују на територији општине Нова Варош, мора да садржи:
• предмет јавног конкурса;
• дефинисање обавезне конкурсне документације која се подноси уз пријаву на конкурс;
• критеријуме за одабир програма;
• датум почетка и завршетка јавног конкурса;
• износ средстава планиран за финансирање или/и суфинансирање програма и пројеката
удружења;
• рок за реализацију програма /пројеката;
• начин пријављивања на конкурс;
• рокове за подношење пријава на јавни конкурс и одлучивање о додели средстава
удружењима.

Конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружења
грађана која делују на територији општине Нова Варош налази се у Прилог бр.1 овог Правилника.
Члан 8.
Пријава на конкурс за избор програма и пројеката удружења која се финансирају из буџета
општине Нова Варош подноси се Комисији за расподелу средстава удружењима, на обрасцу
"Пријава на конкурс", која ће се преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у
Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307.













Члан 9.
Обавезна конкурсна докуменатција подносиоца пријава на јавни конкурс је следећа:
попуњен пријавни образац на конкурс ( Прилог бр.2);
попуњен образац предлога програма/пројекта ( Прилог бр.3);
попуњен образац буџета програма/пројекта ( Прилог бр.4);
попуњен образац наративног буџета програма/пројекта ( Прилог бр.5);
оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија);
извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису
у одговарајући регистар;
оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви
удружења остварују у области у којој се програм реализује;
доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину
за удружења основана пре почетка текуће године;
изјаву овлашћеног лица удружења ( оригинал), дату под материјалном и кривичном
одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године
правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за
делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под
привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама социјалног осигурања ( Прилог бр.6);
изјаву партнера на пројекту.

Члан 10.
Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе
основни подаци о подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом
пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за
расподелу средстава удружењима, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Члан 11.
Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, Комисија разматра пријаве у
складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих
критеријума:
1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;
2. допринос у развоју локалне заједнице;
3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;
4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

У прилогу овог правилника налази се Листа критеријума за рангирање предлога
пројеката/прогрема ( Прилог бр.7).
На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и
рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава, у року
који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављује је на
званичној интернет страници www.novavaros.rs и огласним таблама ОУ Нова Варош.
Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и
програма, у року од 3 дана од дана објављивања листе.
На листу из става 3 овог члана подносиоци пријава имају право приговора у року од 3
дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15
дана од дана његовог пријема.
Након истека рока за приговор, на основу Листе вредновања и рангирања пријављених
пројеката и програма и разматрања доспелих приговора, конкурсна комисија сачињава предлог
Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и
који се финансирају из буџета општине Нова Варош, са предлогом приоритета у додели
опредељених средстава према предложеним пројектима и програмима.
Извештај, са предлогом одлуке, доставља се Председнику општине Нова Варош.
На основу предлога одлуке Комисије, Председник општине доноси Одлуку о
финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се
финансирају из буџета општине Нова Варош са приоритетима у додели опредељених средстава, а
према предложеним пројектима и програмима удружења.
Одлука из става 8 овог члана објављује се на званичној интернет страници www.novavaros.rs,
огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

Члан 12.
На основу Одлуке из члана 11. овог Правилника, Председник општине Нова Варош
закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које
реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Нова Варош.
Уговором из претходног става овог члана утврђују се права, обавезе и одговорности
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма,
односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга
права и обавезе уговорних страна.
Члан 13.
Конкурсна комисија прати реализацију финансираних програма удружења и врши
контролу њихове реализације.
Удружење корисник средстава дужан је да конкурсној комисији, у сваком моменту
омогући контролу реализације програма и увид у потребну документацију.
Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена.
Удружења којима су додељена средства, дужна су да на крају буџетске године поднесу
извештај о реализацији програма или пројекта и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава.
Корисник који није доставио извештај из става 2. овог члана, губи право да конкурише за
расподелу средстава за пројекте у следећој буџетској години.
Уколико се утврди да изабрани корисници добијена средства нису наменски утрошили,
Општина Нова Варош је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава.

Члан 14.
Конкурс за расподелу средстава за текућу буџетску годину биће реализован најкасније до
15. маја текуће године.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Нова Варош".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Димитрије Пауновић
____________________

