
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 15/2019  
 28. фебруар 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 5/2009, 

99/2011 – др.закони и 44/2018-др.закони), члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине 

Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ бр. 7/2019) и Уредбе 

о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 

16/2018), Општинско веће општине Сремски Карловци на 69. седници одржаној  28. 

фебруара 2019. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела 

средстава из буџета Општине Сремски Карловци организацијама и 

удружењима грађана  

за спровођење програма и пројеката од јавног интереса 

 

 

 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником ближе се уређују  услови, критиријуми, поступак доделе, 

као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање/суфинансирање програма (у даљем тексту: програм) 

која реализују организације и удружења, а који су од јавног интереса за општину 

Сремски Карловци. 

 

Члан 2. 

 

  Под удружењима у смислу овог Правилника, подразумева се добровољна и 

невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и 

правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или 

општег циља и  интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у 

регистар надлежног органа у складу са законом. 

 Овај Правилник не примењује се на финансирање, односно суфинансирање 

програма који су уређени посебним законом и прописима донетим на основу тог 

закона (политичке странке, синдикати, удружења организована ради обављања 

одређених делатности у циљу стицања добити, спортске организације и удружења, 

цркве и верске заједнице и слично). 
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Члан 3. 

 

Јавни интерес подразумева области: 

-социјалне заштите, 

-борачко-инвалидске заштите, 

-заштита лица са инвалидитетом, 

-хуманитарних програма, 

-заштите животне средине, 

-друштвене бриге о деци, 

-задовољења потреба младих, 

-програм заштите људских права и друге програме којима се задовољавају јавне 

потребе. 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Општина Сремски Карловци, у чијем буџету су обезбеђена средства, подстиче 

програме  који су од јавног интереса у складу са одредбама овог Правилника. 

Програм из става 1. овог члана нарочито садржи област у којој се програм 

реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања 

програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације 

програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.  

Висина средстава за расподелу организацијама и удружењима грађана утврђује 

се сваке године Одлуком о буџету општине Сремски Карловци. 

 

 

 

II    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

 

Члан 5. 

 

Годишњи план расписивања јавних конкурса Општина Сремски Калроовци 

објављује најкасније до 31. јануара текуће године,  на званичној интернет страници  и 

доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом. 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, 

називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса и друге релевантне 

податке у зависности од врсте конкурса. 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом израђује и објављује на својој 

интернет страници Календар конкурса. 

 

Члан 6. 

 

Финансирање или суфинансирање програма која реализују организације и 

удружења врши се на основу Јавног конкурса. 

Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава 

организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за 

општину Сремски Карловци,  расписује председник општине Сремски Карловци. 
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Члан 7. 

 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за доделу средстава организацијама и 

удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса на 

територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија има председника и два члана коју именује председник општине 

Сремски Карловци, на период од четири године. 

 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). 

 Чланови Комисије не могу бити чланови удружења. 

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад. 

 

 

 

 

Члан 8. 

 

Конкурс за доделу средстава објављује се на званичној интернет страници 

општине Сремски Карловци и на огласној табли Општинске управе општине Сремски 

Карловци. 

 Јавни конкурс садржи: 

- област и износ средстава за који се расписује конкурс, 

- рок за подношење пријаве и предлога пројекта, 

- субјекте овлашћене за подношење пријаве, 

- општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве, 

- обим средстава која се додељују. 

- посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс, 

- образац пријаве на конкурс, 

- списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву, 

- рок за подношење пријаве и адреса, 

- рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројекта, 

- напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве које нису предате у прописаном 

обрасцу неће узети у разматрање 

- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 

Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли је са 

удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења 

буџетских средстава. 

 

Члан 9. 

 

 Пријаве на конкурс се подносе Комисији искључиво на прописаним обрасцима. 

 Пријава на Јавни конкурс се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана 

од дана објављивања конкурса. 

 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

- фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;  

- фотокопију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање); 
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- фотокопију депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор;   

- Фотокопију Статута; 

- Одлуку надлежног органа о усвајању програма рада за текућу годину; 

- Одлуку надлежног органа о усвајању пројекта којим се конкурише; 

- доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако се 

програм или пројекат тако реализује у случајевима када се конкурише за недостајућа 

средства; 

- опис програма или пројекта са финансијским планом; 

- изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када 

конкурише за финансирање целог програма или пројекта 

- и друге акте које Комисија може навести у конкурсу, а од важности за реализацију 

конкурса. 

 

 

III  МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА РАДА 

 

Члан 10. 

 

 Избор програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати из 

буџета општине Сремски Карловци, врши се, применом следећих критеријума: 

 

1. референце програма: 

- област у којој се реализује програм или пројекат- укупно 10 бодова 

- дужина трајања- укупно 10 бодова, 

- број лица која се укључују у програм или пројекат – укупно 10 бодова, 

- могућност развијања програма или пројекта и њихова одрживост – укупно 10 

бодова 

2. циљеви који се постижу: 

- обим задовољавања јавног интереса – укупно 30 бодова, 

- степен унапређења стања у области у којој се програм или пројекат спроводи – 

укупно 10 бодова, 

3. суфинасирање програма из других извора: 

- сопствених прихода, буџета РС, буџета АПВ,  фондова Европске уније, поклона, 

донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за 

финансирање програма- укупно 10 бодова, 

4. подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним животним 

ситуацијама- укупно 10 бодова. 

 

Члан 11. 

 

 Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и 

пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење 

пријава. 

 Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 

општине Сремски Карловци и огласној табли Општинске управе општине Сремски 

Карловци. 

 Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три 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. 
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 Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог 

пријема. 

 О спроведеном поступку Комисија води записник. 

 

Члан 12. 

 

 У року од 30 дана од дана утврђивања листе из члана 11. став 1. овог 

Правилника, Општинско веће доноси одлуку о избору програма/пројеката, којим се из 

буџета општине Сремски Карловци додељују средства за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину 

Сремски Карловци. 

 Одлука из става 1. овог члана се објављује на званичној интернет страници 

општине Сремски Карловци и огласној табли Општинске управе општине Сремски 

Карловци. 

 

Члан 13. 

 

 У року од 10 дана од дана доношења Одлуке, председник Општине закључује 

Уговоре о финансирању програма организација и удружења грађана из буџета општине 

Сремски Карловци са удружењима којима су одобрена средства. 

 

Члан 14. 

 

 Уговором из члана 13. овог Правилника уређују се међусобна права и обавезе 

уговорних страна, предмет програма, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 

за реализацију програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 

решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна значајна за 

реализацију уговора. 

 

Члан 15. 

 

 Средства по одобреним програмима и пројектима преносиће се сукцесивно, 

динамиком која прати остварење прихода буџета Општине.  

 

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Члан 16. 

 

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

и пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију 

конкретног програма, у складу са уговором који се закључују између председника 

општине и организација и удружења грађана. 

 Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране организација и 

удружења грађана или постојање било каквих незаконитости и неправилности у раду, 

Председник општине има право на једнострани раскид уговора. 

 Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених 

средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава. 

 Уколико се раскине уговор, та организација и удружење грађана не могу 

наредне године учествовати по јавном конкурсу за расподелу средства. 
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Члан 17. 

 

 Организације и удружења грађана су у обавези да доставе завршни (коначни) 

извештај-наративни и финансијски у року од 20 дана од дана завршетка програма или 

пројекта. Недостављање извештаја има за последицу раскид уговора.  

 Завршни наративни извештај из става 1. овог члана садржи детаљан опис 

активности и резултате реализације програма у односу на планиране активности 

дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране 

надлежног органа и образложење за свако одступање од програма и преглед 

корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава. 

 Завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садржи приказ буџета, 

који је саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током 

извештајног периода, као и целокупну документацију која оправдава настале трошкове 

(изводе, фактуре, рачуне и сл.). 

 У случају раскида уговора организација или удружење грађана је у обавези да 

врати целокупан износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана 

трансфера средстава. 

 Организацијама и удружењима грађана који не доставе извештаје из става 1. 

овог члана неће бити додељена средства у наредној години, односно неће бити 

разматрано њихово евентуално учешће на конкурсу. 

 Извештај о реализацији програма, односно пројекта, подноси се Одељењу за 

друштвене делатности и Одељењу за финансије и буџет Општинске управе Општине 

Сремски Карловци. 

 Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске 

управе или се шаље поштом. 

Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Сремски 

Карловци прима, прегледа и разматра наративне извештаје из става 1. овог члана, а 

Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Сремски Карловци 

разматра финансијске извештаје. 

 

Члан 18. 

 

 Комисија прати реализацију програма и врши контролу њихове реализације. 

 Организације и удружења грађана су дужна да Комисији у сваком моменту 

омогуће контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију. 

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење 

средстава Општина је дужна да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, 

односно активира инструмента обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са 

законском каматом. 

 

Члан 19. 

 

 Организације и удружења грађана, која су добила средства од Општине 

Сремски Карловци по основу Конкурса расписаних у текућој години, неће имати 

могућности да добију средства за исти програм или пројекат путем овог конкурса. 
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Члан 20. 

 

 Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за 

друштвене делатности и Одељење за финансије и буџет Општине Сремски Карловци. 

 

Члан 21. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета 

Општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за спровођење 

програма и пројеката од јавног интереса број: 6-2/2017—I/1 од 25. јануара 2017. 

године. 

 

 

Члан 22. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

Службеном листу општине Сремски Карловци. 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                           Ненад Миленковић 

Број: 553-26/2019-I/1 

Дана: 28. фебруара 2019. године 

Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

ПРАВИЛНИК о критеријумима и поступку доделе 

средстава или недостајућег дела средстава из буџета 

Општине Сремски Карловци организацијама и 

удружењима грађана  за спровођење програма и пројеката 

од јавног интереса 

 

1 

 


