
Страна 167   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 11   Датум: 02.09.2014.гпдине 

 

                                           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                  ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГПДИНА 2014 БРПЈ 11 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  пптреби                  

 

 На пснпву шл. 44 Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007), шл. 38 
ст. 5 Закпна п удружеоима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09) и шл. 58 Статута ппщтине Курщумлија 
(„Сл. лист ппщтине Курщумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Председник ппщтине Курщумлија 
дпнеп је 

ПРАВИЛНИК П НАЧИНУ ФИНАНСИРАОА ПРПЈЕКАТА 
УДРУЖЕОА ГРАЂАНА 

 
Члан 1. 

 
 Пвим Правилникпм пдређују се услпви, нашин, пбласти, критеријуми и ппступак 
финансираоа удружеоа грађана средствима бучета ппщтине Курщумлија. 
 

Члан 2. 
 Правп ушещћа у расппдели средстава бучета ппщтине Курщумлија имају удружеоа 
грађана кпја су регистрпвана на теритприји ппщтине Курщумлија, с тим да све прпјектне 
активнпсти мпрају реализпвати на теритприји ппщтине Курщумлија или ван теритприје 
ппщтине Курщумлија, али да свпјим активнпстима представљају ппщтину. 

 
Члан 3. 

 Пп пвпм Правилнику ппщтина Курщумлија узима ушещће у финансираоу прпјеката, 
прпграма и прпграмских активнпсти Удружеоа грађана, а средства за финансираое 
ппредељују се Пдлукпм п бучету ппщтине Курщумлија за сваку бучетску гпдину.  
Вреднпваое прпјеката и захтева врщи надлежна кпмисија кпју пбразује председник ппщтине 
Курщумлија. 

Члан 4. 
 Једнп Удружеое грађана мпже ушествпвати са једним предлпгпм прпјекта на једнпм 
кпнкурсу. 
 Прихватљиви трпщкпви кпји ће бити финансирани јавним кпнкурспм из бучета 
ппщтине Курщумлија укљушују: 
Трпщкпве набавке услуга, укпликп пдгпварају тржищним ценама, 
Трпщкпве пптрпщнпг материјала и материјала пптребнпг за реализацију прпјекта, 
Пстале трпщкпве кпји директнп прпизилазе из предлпжених активнпсти: инфпрмисаое, 
евалуација прпјекта, пглащаваое, щтампаое, трпщкпве прганизације пбука итд., укљушујући 
тррпщкпве финансијских услуга (банкарских прпвизија), 
Трпщкпви ПДВ-а, 
Куппвина неппкретнпсти – земљищта и ппслпвнпг прпстпра, ренпвираое и адаптација 
ппслпвних прпстприја, закуп ппслпвних прпстприја и кпмуналне услуге. 
Неприхватљиви трпщкпви, пднпснп трпщкпви кпји се не мпгу финансирати из средстава бучета 
ппщтине Курщумлија су: 
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 Дугпви и ппкриваое губитака или дугпваоа, пристигле пасивне камате, 
 Друге ставке кпје се већ финансирају из других прпјеката. 
 

Члан 5. 
 Средства намеоена удружеоима грађана из шл. 2 пвпг Правилника мпгу да се кпристе 
за реализацију прпјеката и захтева из следећих пбласти: 
Спцијална защтита, бпрашкп-инвалидска защтита, защтита интернп расељених лица са Кпспва и 
Метпхије и избеглица, защтита лица са инвалидитетпм, ппдстицаое наталитета, ппмпћи 
старима, здравствене защтите и прпмпвисаоа људских и маоинских права, пбразпваоа, 
науке, инфпрмисаоа, защтите живптне средине, пдрживпг развпја, защтите живптиоа, 
защтите пптрпщаша, бпрбе прптив кпрупције, кап и други прпграми у кпјима удружеое 
искљушивп и неппсреднп следи јавне пптребе, кап прпграми из пбласти активнпсти кпје се 
пднпсе на јашаое сарадое између владинпг, цивилнпг и бизнис сектпра, сппртскп рекреативне 
активнпсти, прпграми за пмладину, прпграм активнпсти заснпваних на вплпнтеризму, 
превенција насиља и афирмација грађанскпг активизма. 
 

Члан 6. 
 Председник ппщтине Курщумлије дпнпси пдлуку п расписиваоу јавнпг кпнкурса (са 
текстпм кпнкурса) за ушещће ппщтине Курщумлија у финансираоу прпјеката Удружеоа 
грађана средствима бучета ппщтине Курщумлија. 
 Јавни кпнкурс се расписује једнпм гпдищое. 
 Акп се на пснпву прихваћених пријава пп кпнкурсима не искпристе сва финансијска 
средства бучета планирана за прпјекте, јавни кпнкурс се мпже расписати и вище пута. 
 
 

Члан 7. 
 Текст кпнкурса садржи: 
предмет јавнпг кпнкурса; 
намену и изнпс средстава за кпју се кпнкурс спрпвпди; 
прганизације кпје имају правп на ппднпщеое пријава; 
услпве кпје ппднпсилац пријаве мпра да испуоава; 
максимална вреднпст прпјекта кпјим Удружеое грађана мпже кпнкурисати; 
дпкумента кпја је пптребнп прилпжити уз пријаву;  
пп пптреби ближа упутства п услпвима за ппднпщеое пријава и критеријумима за дпделу 
средстава за финансираое прпјеката Удружеоа грађана; 
местп и рпк за дпстављаое пријаве; 
рпк за дпнпщеое пдлуке п избпру; 
нашин пбјављиваоа пдлуке. 
 
Ближа упутства за ппднпсипце предлпга прпјеката п услпвима за ппднпщеое пријава и 
критеријумима за дпделу средстава за финансираое прпјеката за пбласт за кпју се расписује 
јавни кпнкурс, кап извпд из пвпг Правилника издаваће се и пбјављивати кап прилпг уз текст 
кпнкурса. 
Јавни кпнкурс за дпделу и кприщћеое средстава пбјављује се на пгласнпј табли ппщтине 
Курщумлија и званишнпј интернет презентацији пщтине Курщумлија. 
 

Члан 8. 
Удружеое грађана ппднпси пријаву на кпнкурс кпја ппдразумева ппднпщеое кпнкурсне 
дпкументације у предвиђенпм рпку Кпмисији. 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
-  Пријавни пбразац и пбразац за бучетски прпјекат; 
-  Кппија рещеоа п упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР); 
Страна 169   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 11   Датум: 02.09.2014.гпдине 



 
-  Кппија ПИБ пбрасца; 
-  Кппија картпна деппнпваних пптписа; 
-  Кппија лишне карте пдгпвпрнпг лица; 
-  Кппија Статута ппднпсипца пријаве; 
-  Финансијски план. 
 Пријавни пбразац је саставни деп пвпг Правилника. 
 Пптребнп је дпставити један щтампани пригинал кпнкурсне дпкументације кпји је 
пптписан и пверен пешатпм (на местима кпја су за тп предвиђена). 
Ппднпсипци пријава свпје предлпге прпјеката пппуоавају на српскпм језику, ћирилишнп 
писмп. 
 Пријавни пбразац треба пппунити јаснп и прецизнп, какп би пријава мпгла да се 
прпцени на најбпљи мпгући нашин. 
 Пријава у кпјпј је кпнкурсна дпкументација написана рукпм или писаћпм мащинпм 
неће се сматрати важећпм. 

Члан 9. 
 Кпмплетна кпнкурсна дпкументација се дпставља у једнпј запешаћенпј ппщиљци. 
Пријава се предаје на писарницу ппщтине Курщумлија или щаље ппщтпм на следећу адресу: 
Ппщтина Курщумлија, Кпмисија за вреднпваое прпјеката удружеоа грађана, ул. Прплетерских 
бригада бб. 
 Пријаве ппслате на билп кпји други нашин (нпр. факспм или електрпнскпм ппщтпм) или 
исппрушене на другу адресу неће бити узете у разматраое. 
Предоа страна кпверте мпра садржати следеће ппдатке: 
ПРИЈАВА НА КПНКУРС ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ФИНАНСИРАОЕ УДРУЖЕОА ГРАЂАНА, уз 
назнаку „НЕ ПТВАРАТИ“.  
Име и адреса ппднпсипца пријаве и назив прпјекта. 
 

Члан 10. 
 Рпк за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс не мпже бити краћи пд 15 дана нити дужи 
пд 30 дана. Благпвременпм дпставпм сматра се преппрушена ппщиљка предата ппщти 
најкасније дп истека ппследоег дана утврђенпг рпка (пешат ппщте), без пбзира на датум 
приспећа. 

Члан 11. 
 Пријаве за дпделу средстава Кпмисија пцеоује према мерилима и критеријумима 
прпписаним пвим Правилникпм. 
Сви прпјекти кпје су ппднпсипци пријава предали ће бити прпцеоени у складу са следећим 
критеријумима: 
 
1.  Усклађенпст прпјекта са захтевим кпнкурса 
   Максимално 10 бодова 
 
2. Референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује прпграм, дужина трајаоа прпграма, брпј 
лица кпја се укљушује у прпграм, мпгућнпст развијаоа прпграма и оегпва пдрживпст 
   Максимално 10  бодова 
 
3.   Пстварени резултати претхпдних гпдина и кадрпвска ппремљенпст 
   Максимално 10  бодова 
 
4. Циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен унапређеоа стаоа у 
пбласти у кпјпј се прпграм спрпвпди 
   Максимално 10  бодова 
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5.  Сарадоа и праћеое јавнпг интереса и знашаја лпкалне заједнице 
    Максимално 10  бодова 
 
Максимални укупни резултат 50 бпдпва. 
 
 
 

Члан 12. 
 Свакпм предлпгу прпјекта Кпмисија ће дпделити пдређен брпј ппена, на пснпву кпга ће 
бити сашиоена бпдпвна ранг листа. 
 Сваки шлан Кпмисије је у пбавези да ппјединашнп пцени све пристигле предлпге 
прпјекта. 
 Птвараое пристиглих предлпга прпјеката врщиће се пред присутним шланпвима 
кпмисије. 
 Ппднпсипци предлпга прпјеката мпгу бити ппзвани пд стране Кпмисије за презентацију 
свпг предлпга прпјекта у слушају нејаснпћа. 
 

Члан 13. 
 
 У слушају ппднпщеоа предлпга прпјекта кпји је неблагпвремен, недпзвпљен и ппднет 
пд стране непвлащћенпг лица, исти ће бити пдбијен.  
 
 

Члан 14. 
 Пп заврщетку кпнкурса и пбраде пријава Кпмисија ће у рпку пд 15 дана пд заврщетка 
кпнкурса израдити извещтај п спрпведенпм кпнкурсу. 
 Извещтај садржи све ппднете пријаве, кпнашну ранг листу са бпдпвима предлпжених 
прпјеката и предлпг пдлуке п избпру прпјеката кпји ће се финансирати из бучета ппщтине 
Курщумлија. 
 Извещтај и прелиминарна листа пбјављују се на пгласнпј табли ппщтине Курщумлија и 
на званишнпј интернет презентацији ппщтине Курщумлија www.kursumlija.org.  
 Извещтај се дпставља Председнику ппщтине кпји дпнпси пдлуку п избпру прпјеката и 
дпдели средстава кпји се финансирају из бучета ппщтине Курщумлија. На пснпву пдлуке, 
председник ппщтине Курщумлија закљушује Угпвпр п финансираоу прпјеката удружеоа 
грађана средствима из бучета ппщтине Курщумлија. 
 

Члан 15. 
 Угпвпр п финансираоу прпјекта из бучета ппщтине Курщумлија садржи: 
ппдатке п угпвпрним странама (име, адреса, ПИБ, лице пвлащћенп за заступаое); 
назив и садржину прпјекта; 
укупну вреднпст прпјекта; 
изнпс средстава кпја се дпдељују из бучета ппщтине Курщумлија за реализацију прпјекта; 
права и пбавезе угпвпрних страна; 
услпве за раскид угпвпра; 
нашин рещаваоа сппрпва. 
Текст Угпвпра је саставни деп пвпг Правилника. 
 

Члан 16. 
 Кприсници средстава из пвпг Правилника дужни су да Кпмисији дпставе наративни и 
финансијски извещтај п реализацији прпјекта накпн 30 дана пд дана заврщетка реализације 
прпјекта, пднпснп најкасније дп 01. фебруара наредне гпдине. 
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 Пбразац за наративни и финансијски извещтај је саставни деп пвпг Правилника. 
 Укпликп удружеое грађана није дпстављалп тражене извещтаје из става 1. пвпг шлана 
или акп су пдпбрена средства ненаменски утрпщена, кприсници средстава су дужни да у бучет 
ппщтине Курщумлија врате уплаћена средства, у рпку пд 30 дана пд дана раскида угпвпра п 
дпдели средстава уз увећаое каматне стппе закпнпм утврђене. 
 У слушају да кприсник средстава врщи злпупптребу права из закљушенпг угпвпра, кап и 
у слушају неппступаоа пп захтеву из претхпднпг става пвпг шлана за враћаое дпдељених 
средстава у бучет ппщтине Курщумлија, Председник ппщтине уз сагласнпст Ппщтинскпг већа 
ппщтине Курщумлија ће ппкренути пдгпварајући ппступак пред надлежним судпм, за свеснп 
крщеое угпвпрних пдредаба, злпупптребу и ненаменскп трпщеое средстава из бучета 
ппщтине Курщумлија. 
 Укпликп се правнпснажнпм пдлукпм надлежнпг суда утврди да је кприсник средстава 
бучета ппщтине Курщумлија врщип злпупптребе или ненаменскп кприщћеое средстава, 
таквим удружеоима грађана пп нпвим кпнкурсима и за нпве прпјекте не мпгу се дпдељивати 
средства из бучета ппщтине Курщумлија, изузетнп накпн три гпдине, акп се представник 
(пвлащћенп лице) кприсника средстава прпмени, именпваоем нпвпг представника. 
  

Члан 17. 
 Пвај Правилник ступа на снагу данпм пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 
Курщумлија“. 
 
 
 Брпј: I-110-4/014 
 Дана 01.9.2014. гпдине 
 К У Р Ш У М Л И Ј А 
           Председник општине Куршумлија 
                          Радољуб Видић дипл. ецц.с.р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 172   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРПЈ 11   Датум: 02.09.2014.гпдине 



 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Правилник п нашину финансираоа прпјеката удружеоа грађана........................ 167 

 

 

 

 

 

 

 


