СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 3 фебруар 2014

На основу чл. 38. Закона о удружењима ( „Сл. Гласник
РС“ бр. 51/2009), и на основу члана 46. и 47. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица
(„Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист
општине Ивањица“ број 7/12 и 9/12) и Општинско веће,
на седници одржаној дана 28. јануара 2014. године,
донело је
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И
ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА
ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи
критеријуми, услови, обим, начин и поступак доделе
средстава удружењима за избор програма/пројеката од
јавног интереса који се финансирају или суфинасирају
из буџета општине Ивањица као и начин и поступак
враћања средстава уколико утврди да
удружење
добијена средства не користи за реализовање одобрених
програма/пројеката.
Члан 2.
Под програмом од јавног интереса из члана 1.
сматрају се програми/пројекти у области: социјалане
заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са
инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштита
избеглица и интерно расељених са Косова и Метохије,
подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене
заштите, заштите и промовисања људских права,
образовања, науку, културе, заштите животне средине,
пољопривреде, одрживог развоја, заштите животиња,
заштита потрошача, борбе против корупције, као и
хуманитарни програми и други програми у којима
удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.
Члан 3.
Општина Ивањица у финансирању подстицаја
програма/пројеката или недостајућег дела средстава за
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финансирање програма/пројеката може учестовати у
границама средстава одобрених за ту намену у буџету
општине Ивањица, а на основу критеријума из овог
Правилника.
Члан 4.
Правно лице из чл.2 овог Правилника може
учествовати са више пројеката, а средства из буџета
општине Ивањица могу се доделити за суфинанирање
или
финансирање једног пројекта чији је он
подносилац.
Члан 5.
Пројекти се морају реализовати на територији
општине Ивањица.
Члан 6.
Општи услови за учешће на конкурсу
удружења за реализовање Програма/пројеката од јавног
интереса су:
• Да удружење има статус правног лица;
• Да је седиште правног лица на територији
општине Ивањица и да се програм од јавног
интереса реализује на територији општине
Ивањица;
• Да је удружење основано у складу са
прописима којим је уређено оснивање
удружења и да је уписан у прописани регистар;
• Да
удружење
има
усвојен
годишњи
програм/план
рада
који
обухвата
програме/пројекте и активности у областима
које су од јавног интереса усвојен од стране
органа удружења
Комисија, по расписаном конкурсу, разматра
програме/пројекте на основу следећих критеријума:
•
•
•

•

усклађеност пројекта са свим захтевима из
Конкурса,
усклађеност са Стратегијом одрживог развоја
општине Ивањице 2009-2014.
Проблем којим се баве – колико је јасно
проблем дефинисан, да ли је у вези са
утрошком планираних финансијских средстава
и проблемима локалне заједнице;
постојање јасно формулисаних циљева и
циљне групе (да ли су јасно и прикладно
одређени; да ли су достижни у предвиђеном
времену и да ли недвосмислено представљају
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•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
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решење уоченог проблема у локалној
заједници);
циљеви који се постижу: обим задовољавања
јавног интереса,степен унапређења стања у
области у којој се програм спроводи
постојање повезаности циљева и активности (да
ли постоји јасна веза између циљева и
активности предвиђених предлогом пројекта, да
ли је предложени план активности реалан и
остварљив у локалној заједници у предвиђеном
времену);
Очекивани резултати и утицаји – да ли су
резултати програма/пројекта мерљиви и да ли
ће програм/пројекат имати утицаја ван круга
директних корисника
економичност буџета пројектних активности
(да ли су трошкови реални, да ли је однос
између процењених трошкова и очекованих
резултата задовољавајући); да ли је адекватан
однос између административних и програмских
трошкова; колика је вероватноћа да се
планираним средствима постигну предвиђени
резултати);
усклађеност предложеног буџета пројекта са
планираним активностима
број
учесника
програма-пројекта/број
корисника програма/пројекта
одрживост пројекта (да ли ће се активности
наставити и после финансирања из буџета
општине, и на који начин),
обезбеђено сопствено учешће, финансијски или
други вид учешћа односно обезбеђено
суфинансирање пројекта из других извора
(висина процента средстава обезбеђених из
других извора обезбеђује удружењу предност
приликом избора програма / пројеката);
изводљивост пројекта (пројектних активности)
у оквиру предвиђеног временског периода,
обезбеђено партнерство ( приватни или јавни
сектор),
извештај о утрошку средстава добијених из
буџета општине Ивањица у 2013. години и
извештај о реализацији бар једног пројекта за
оне који први пут конкуришу за средства.

Финансирање
или
суфинансирање
програма/пројеката из члана 3. овог Правилника врши
се на основу јавног конкурса који расписује Општинска
управа општина Ивањица, Одељење за привреду и
друштвене делатности.
Конкурс се расписује за сваку буџетску годину, а у
складу са овим Правилником.
Члан 7.
Јавни конкурс се објављује у средствима јавног
информисања и на сајту општине Ивањица и отворен је
15 дана од дана објављивања у средствима јавног
информисања.
Члан 8.
Конкурс из члана 7. овог Правилника спроводи
Комисија за избор програма/пројеката за доделу
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средстава удружењима (у даљем тексту: Комисија), коју
именује Општинско веће општине Ивањица.
Задаци конкурсне комисије су следећи:
 припрема конкурсне документације у складу са
Уредбом о средствима за
програма од јавног интереса које реализују
удружења ( «Службени гласник РС», број 8/12)
 оглашавање јавног конкурса на званичној
интернет страни институције у року од једног
дана од дана израде конкурсне документације
 утврђивање листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката у року од седам дана од
дана истека рока за подношење пријаве
 предлог одлуке о избору пројеката/програма за
доделу бесповратних средстава у року од три
дана од дана утврђивања листе вредновања и
рангирања пријављених пројеката
 на листу вредновања и рангирања пријављених
пројеката учесници конкурса иму право
приговора у року од три дана од њеног
објављивања; Одлуку о приговору конкурсна
комисија доноси у року од 15 дана од њеног
објављивања; право приговора не задржава
извршење Одлуке о избору пројеката за доделу
бесповратних средстава;
 објављивање Одлуке о избору пројеката за
доделу бесповратних средстава на званичној
интернет страници институције у року од
једног дана од дана њеног доношења.
Комисија у свом саставу има председника и два
члана.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о
свом раду води записник.
Члан 9.
Јавни конкурс садржи:
- намену средстава за које се конкурс спроводи,
- датум објављивања конкурса,
- услове које испуњава учесник у јавном
конкурсу,
- критеријуме за доделу средстава,
- процедуру и рок за пријављивање на конкурс,
- обавезну документацију која се подноси уз
учешће на конкурс, и
- начин објављивања одлуке.
Члан 10.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за
спровођење поступка јавног конкурса за доделу
средстава удружењима.
Пријава на конкурс мора да садржи:
1. основне податке о подносиоцу програма/пројеката, са
одговарајућом документацијом.
• назив и седиште удружења, делатност,
структуру запослених и људи ангажованих на
пројектима, ПИБ, матични број, партнере,
• програме/пројекте који су досада реализовани
или су у току,
• евалуацију најзначајнијих активности у
претходној години (скраћена верзија),
• начин финансирања и финансијски извештај за
претходну годину,
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• програмске планове за текућу годину,
2. пројекат којим се конкурише за средства, са описом
истог, циљевима који се
постижу његовом реализацијом, тачним подацима о
буџету пројекта и
изворима финансирања, времену и носиоцима
реализације пројекта;
3. друге податке који су саставни део пријаве на
конкурс.
Образац пријаве на конкурс је саставни део
конкурса
Пријава се подноси за укупна или недостајућа
средства, за реализацију новог или завршетак започетог
пројекта.
Неће се разматрати:
- неблаговремене и непотпуне пријаве,
- пријаве чији подносилац није извршио своје
досадашње обавезе према општини Ивањица у вези
програма/пројеката које је општина из буџета
финансирала односно суфинансирала.
Члан 11.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац,
- образац буџета,
-фотокопију финансијског извештаја
достављеног надлежним државним
органима за претходну годину.
Члан 12.
Из буџета општине Ивањица
неће се
финансирати:
• пројекти са комерцијалним ефектима,
• пројекти који су претходних година већ били
финансирани из општинског буџета а нису
реализовани,
• удружења која нису поднела завршни
наративни и финансијски извештај за
претходну годину а била су корисник
бесповратних средстава по јавном конкурсу
• инвестициона улагања у изградњу, опремање и
одржавање пословног простора
• пројекти чије су једине програмске активности
путовања, студије, учешће на конференцијама и
сличне активности,
• награде и спонзорства појединцима и другим
организацијама.
Члан 13.
Комисија разматра пријаве и врши бодовање
сваког
програма/пројекта
према
критеријумима
наведеним у члану 6. овог Правилника.
Члан 14.
О спроведеном поступку јавног конкурса
Комисија води записник и сачињава предлог одлуке о
избору програма/пројекат од јавног инетереса који се
финансирају односно суфинансирају из буџета општине
Ивањица и исти доставља Општинском већу на
разматрање.
Члан 15.
Општинско веће на основу записника и
предлога Комисије, доноси Одлуку
о избору
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програма/пројеката
који се финансирају односно
суфинансирају из буџета општине.
Члан 16.
Резултати Конкурса објављују се на званичној
интернет презентацији општине као и у средствима
јавног информисања.
Члан 17.
По коначности Одлуке из члана 16. овог
Правилника председник општине закључује уговор о
финансирању пројеката.
Члан 18.
Уговор о финансирању пројеката садржи:
1. Назив пројекта.
2. Износ средстава која се додељују из буџета
општине за реализацију
пројекта.
3. Укупну вредност пројекта.
4. Датум почетка и завршетка пројекта.
5. Права и обавезе уговорних страна.
6. Услове за раскид уговора пре истека времена
на који је закључен.
Члан 19.
Пројекат се мора реализовати до 31. децембра
године за коју је расписан Конкурс.
Корисници средстава из ове Одлуке дужни су
да доставе Комисији за надзор и праћење одобрених
програма/пројеката Извештај о реализацији пројекта у
року од 15 дана од дана завршетка реализације.
Уколико се извештај из претходног става не
достави као и у случају неблаговремене доставе
Извештаја и одступања од одобреног пројекта без
претходне
сагласности
Комисије
за
избор
програма/пројеката за доделу средстава удружењима ,
подносилац пројекта са којим је закључен уговор
дужан је да општини врати укупан износ средстава
одобрених за финансирање или суфинансирање
пројекта из буџета општине , у складу са уговором.
У случају из претходног става, подносиоцима
пројекта неће бити додељена средства у наредној
години, односно неће бити разматрано њихово учешће
на конкурсу.
Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о начину, критеријумима и
поступку доделе средстава удружењима цивилног
друштва за избор пројеката/програма који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине
Ивањица ( «Службени лист општина Ивањица» бр.1/13
и бр.2/13).
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Ивањица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ИВАЊИЦА, 110-1/2014-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић
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На основу члана 19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013-Одлука УС) и
члана 65. Статута општине Ивањица („Службени
гласник РС»“ бр.79/2008),

4.

О реализацији
овог Програма стараће се
Општинска управа - oдељење за финансије и ЈП
„Дирекција за изградњу општине Ивањица“
Ивањица.

5.

Општинско веће општине Ивањица,
седници одржаној 28.01.2014. године, донело је

Ако се у току године остваре већи приходи од
планираних средства ће се користити до
оствареног нивоа, а за намене из овог програма.

6.

Овај Програм објавити у „Службеном листу
општине Ивањица“.

на

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
ЗА 2014. ГОДИНУ

1.

Овим Програмом утврђује се коришћење
средства
за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Ивањица за 2014. годину.

2.

За реализацију овог Програма планирана су
средства у буџету општине Ивањица за 2014.
годину, у износу од 6.514.000,00 динара и
неутрошена средста из 2013. године у износу
3.163.947,45 динара што укупно износи
9.677.947,45 динара.

3.

Средства из тачке 2. овог Програма користиће
се за следеће намене сразмерно оствареним
приходима и то:

-постављање видео надзора на
саобраћајницама...............1.500.000,00 динара;
-такмичење «Шта знаш у саобраћају»
..........................................................150.000,00 динара;
-набавка возила за потребе саобраћајне
полиције.......................................1.500,000,00 динара;
-медијко праћење активности из области
безбедности саобраћајаја на путевима
.........................................................500.000,00 динара;
-набавка дидатичког материјала из области
безбедности саобраћаја за ученике основних
школа........................ .....................200.000,00 динара;
-стручно усавршавање ..............30.000,00 динара;
-поправка и изградња саобраћајне
инфраструктуре (хоризонтална и верикална
сигнализација и реконструкција тротоара и заштитне
ограде код Гимназије и ОШ „Милинко
Кушић“).......................................... 5.797.947,45 динара.
Средства из тачке 3. алинеја 7. реализоваће се
кроз програм ЈП „Дирекција за изградњу
општине Ивањица“ Ивањица.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 22-1/2014-01
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

Образложење
Законом о безбедности саобраћаја на путевима
је прописано да јединица локалне самоуправе, у оквиру
својих права и дужности, обезбеђује средства за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја.
Извори средстава су буџет јединице локалне
самоуправе, наплаћене новчане казне за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, поклони и прилози покровитеља дати
јединици локалне самоуправе. Даље је прописано да
30% средстава од новчаних казни припада буџету
јединице локалне самоуправе на чијој је територији
прекршај учињен и да се 50% средстава од
припадајућих 30% користи за поправљање саобраћајне
инфраструктуре
јединице
локалне
самоуправе.
Средства за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја користе се према Програму који доноси
надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе,
на предлог тела за координацију.
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