Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

уторак 5. април 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година I
Број 2/2013

.

На основу члана 46. став 1. тачка 2.
Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана
59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид
(„Службени лист општина Срема“, број 20/08,
19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези чл. члана 4.
став 2. и члана 76. Закона о култури (''Службени
гласник РС'',број 72/09 ) Општинско веће
Oпштине Шид, на седници одржаној дана 05.
априла 2013. донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ
СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД
Члан 1.
Овим Правилником се уређују услови,
начин, поступак и критеријуми остваривања
права на доделу средстава из буџета Општине
Шид (у даљем тексту: „буџетска средства“), на
име дотација за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у свим областима којима се
доприноси развоју културе и уметности у
општини.
Члан 2.
За програме и пројекте из области културе
и уметности, који су од значаја за Општину Шид,
а који својим квалитетом доприносе афирмацији
уметничког
и
културног
стваралаштва,
опредељују се буџетска средства путем дотација.
Средства за финансирање и суфинансирање
пројеката обезбеђују се у буџету Општине Шид.
Средства се обезбеђују у буџету Општине
Шид, у оквиру раздела IV, Општинска управа,
функција 820 и 840 - ''услуге културе''.

Шид
5. aприл 2013. година
Члан 3.
Финансирање и суфинансирање пројеката у
култури, у складу са потребама у култури
Општине Шид (у даљем тексту: „пројекти“),
обавља се на основу конкурса за пријаву
пројеката у култури, који се финансирају и
суфинансирају из буџета Општине Шид (у даљем
тексту: „конкурс“).
Конкурс из става 1. овог члана, расписује
Комисија за доделу средстава за програме и
пројекте из области културе коју именује
Општинско веће.
Конкурс се објављује на званичној интернет
страници Општине Шид, као и на огласним
таблама Општинске управе општине Шид и
огласним таблама у насељеним местима.
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса на огласној табли
Општинске управе општине Шид
Резултати се објављују на огласној табли
Општинске управе и званичној интернет
страници Општине Шид.
Члан 4.
Конкурс се расписује за области:
- библиотечко-информационе
делатности,
- културно-образовне делатности,
- заштите културних добара,
- музичког стваралаштва,
- аматерског стваралаштва,
- сценског стваралаштва,
- визуелне уметности,
- кинематографије
и
аудиовизуелног стваралаштва.
Члан 5.
Право пријаве на конкурс имају подосиоци
који су поднели захтев за суфинансирање из
средстава буџета општине Шид у претходној
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години до рока предвиђеног Законом о буџетском
систему Одељењу за финансије Општинске
управе општине Шид а ради суфинансирања у
текућој години и то:
- удружења и организације у
култури, које су регистроване на
територији Општине Шид ;
- појединци и самостални уметници
који имају пребивалиште на
територији Општине Шид, а који
своје
пројекте
оставрују
у
партнерским
односима
са
институцијама, удружењима и
организацијама регистрованим на
територији Општине Шид; као и
- други субјекти у култури осим
установа културе чији је оснивач
општина Шид.
Подносиоци пријаве који немају статус
правног лица, у пријави достављају податке о
правном лицу, са седиштем на територији
Општине Шид, преко кога се пројекат реализује.
Цркве и верске заједнице имају право
учешћа на конкурсу, под истим условима као
субјекти из става 1. овог члана.
Пријаве на конкурс се подносе за пројекте и
програме:
- који се реализују на територији
Општине Шид;
- које реализују групе и поједици из
Општине Шид ;
- који су од значаја за промовисање
Општине Шид, као и унапређење
интернационалне сарадње; и
- који су од посебног значаја за
Општину Шид.
Члан 6.
Поступак по конкурсу спроводи Комисија
из чл. 3. овог правилника (у даљем тексту
„Комисија“).
Комисија има председника и 4 члана.
Комисија о свом раду води записник.
Члан 7.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на
посебном обрасцу, који је саставни део конкурса.
Kонкурсна документација за доделу средстава за
суфинансирање из буџета Општине, може се наћи
на сајту Општине Шид, на адреси: www.sid.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс, Комисија неће разматрати, као ни
пријаве које нису достављене на прописаним
обрасцима.
Члан 8.
Учесници на конкурсу, уз пријаву на
конкурс, подносе и предлог пројекта, који
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садржи: назив пројекта; назив, седиште, матични
број и ПИБ носиоца пројекта; циљ пројекта; опис
пројекта; финансијски план; податке о одговорној
особи за спровођење пројекта; копије захтева за
финансирање код других инстанци, односно
потврде одобрених финансијских средстава –
уколико их подносиоци поседују и ангажовање
средстава.
Учесници на конкурсу уз пријаву прилажу
документацију прописану конкурсом, као и
додатну документацију, на захтев Комисије.
Члан 9.
Комисија припрема предлог одлуке о
утврђивању пројеката у области културе, за које
се одобравају дотације - за сваки појединачни
програм и пројекат.
По разматрању предлога одлуке из става 1.
овог члана, Општинско веће доноси акт о
утврђивању пројеката у области културе за које се
одобравају дотације, са износом висине дотације
за сваки појединачни програм и пројекат.
Члан 10.
Пројекат мора бити реализован најкасније
до 31. децембра текуће године.
Програми се морају реализовати на
територији Општине Шид.
Члан 11.
По усвајању одлуке о утврђивању пројеката
у области културе за које се одобравају дотације,
за сваки појединачни програм и пројекат,
Председник општине ће закључити уговоре са
подносиоцима одобрених програма.
Уговором се обавезно уређује:
-

-

назив
и
седиште
носиоца
програма;
врста и садржина програма;
време
реализације
програма,
односно
обављања
одређене
активности;
висина додељених средстава;
временски
план
употребе
средстава;
начин контроле над реализацијом
програма;
обавезе носиоца програма у
погледу подношења извештаја о
реализацији програма и наменског
коришћења средстава;
начин доказивања реализације
програма;
обавезу корисника да током
реализације пројекта, у свим
штампаним
и
електронским
публикацијама, као и медијским
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појављивањима, наведе да је
његову реализацију подржала
Општина Шид.

Уколико
се
подносилац
одобреног
програма не одазове позиву за закључивање
уговора у року од осам дана од дана пријема
позива, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
Члан 12.
Корисник средстава је дужан да средства за
реализацију пројеката троши наменски, за намену
наведену у захтеву који је прихваћен од стране
Општинског већа.
Наменско
коришћење
средстава
контролишу Одељење за друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе
Општине Шид.
Уколико корисник средстава, у уговореном
року, не поднесе извештај о реализацији пројекта,
или се на основу достављеног извештаја и увида у
пратећу документацију утврди да пројекат није
реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати
примљена средства, увећана за законску затезну
камату.
Подносиоцу одобреног програма неће бити
одобрена средства за реализацију новог програма
пре него што поднесе извештај у складу са
претходним чланом.
Подносилац одобреног програма дужан је
да чува документацију која се односи на
реализовање тог програма, у складу са законом.
Члан 13.
Општина Шид може да буде покровитељ
програма, односно пројекта, манифестације или
друге активности из области културе и уметности
без расписивања конкурса, уколико је пројекат,
манифестација или друга активност од посебног
значаја за очување и заштиту културноисторијског наслеђа Општине Шид, развој
међународне културне сарадње или је од изузетно
високог међународног или државног реномеа.
Акт о прихватању покровитељства у смислу
претходног става овог члана, доноси Председник
општине, на основу прибављене сагласности
Општинског већа.
Актом о прихватању покровитељства
утврђује се и износ буџетских средстава за
реализацију пројекта, манифестације или друге
активности из става 1. овог члана.
Буџетска
средства
за
пројекат,
манифестацију или другу активност из става 1.
овог члана, преносе се кориснику на основу
Уговора који закључује Председник општине са
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носиоцем пројекта, односно са организатором
манифестације или друге активности.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се
уређују међусобна права и обавезе и начин
контроле извршења уговора.
Члан 14.
Предност у добијању и коришћењу
средстава имају пројекти који задовољавају
следеће критеријуме:
Да остварују програме традиционалних
манифестација
Да остварују конкретне програме из
области културе
Да предложени програми подстичу и
афирмишу културну сцену града и села
Да кроз своје програме доприносе општем
развоју локалне заједнице а нарочито развој
сеоских заједница
Да јачају капацитете невладиног сектора у
области међунационалних односа
Да јачају мобилност и информисање у
области културе
Да подстичу укључивање младих
Члан 15.
Општина Шид ради очувања, унапређења
и развоја културне посебности и очувања
националног идентитета националних мањина
планира посебна средества у буџету општине.
Средства се обезбеђују у буџету
Општине, у оквиру раздела IV, Општинска
управа, функција 160 – дотације непрофитним
организацијама.
Члан 16.
Ради финансирања уметничких односно
стручних пројеката у култури националних
мањина односно области наведених у чл. 4. овог
Правилника као и суфинансирања текућих
расхода и издатака удружења грађана и других
организација које раде на очувању, унапређењу и
развоју културне посебности и очувања
националног идентитета националних мањина
Комисија из члана 3. став 2. овог Правилника
најмање једном годишње расписује конкурс, у
складу са овим Правилником, ради финансирања
њихових пројеката и суфинансирања текућих
расхода и издатака.
Комисија припрема предлог одлуке о
утврђивању пројекта у области културе, за које се
одобравају дотације - за сваки појединачни
програм и пројекат односно суфинансирање
текућих расхода и издатака.
По разматрању предлога одлуке из става
2. овог члана, Општинско веће доноси акт о
утврђивању пројеката у области културе за које се
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одобравају дотације, са износом висине дотације
за сваки појединачни програм и пројекат.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Шид“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД
Број: 401-186/ III-13
Дана: 5. априла 2013.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић
На основу члана 46. став 1. тачка 2.
Закона о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана
59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид
(„Службени лист општина Срема“, број 20/08,
19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези члана 137. и
138. Закона о спорту („Службени гласник РС“,
број 24/11 и 99/11), Општинско веће општине
Шид, на седници одржаној дана 05.априла 2013.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се:
- субјекти који могу поднети
захтев за суфинансирање програма и пројеката из
области спорта;
- врста програма и пројеката из
области спорта које суфинансира Општина Шид;
- начин подношења захтева за
добијање средстава;
- поступак по захтеву;
- начин правдања наменског
трошења средстава из буџета Општине Шид, итд.
Члан 2.
За програме и пројекте из области
спорта који су од значаја за Општину Шид, који
својим квалитетом доприносе афирмацији спорта,
опредељују се буџетска средства путем дотација.
Средства за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката обезбеђују
се у буџету Општине Шид, у оквиру раздела IV
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Општинска управа, функција 810 и 860 „Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481 и 465 дотације невладиним организацијама и
установама“.
Члан 3.
Финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта, у складу
са потребама Општине Шид (у даљем тексту
„пројекти“), обавља се на основу конкурса за
пријаву пројеката у области спорта који се
финансирају и суфинансирају из буџета Општине
Шид (у даљем тексту „конкурс“).
Конкурс из става 1. овог члана
расписује и спроводи Комисија за доделу
средстава за програме и пројекте из области
спорта коју именује Општинско веће. Конкурс се
објављује на званичној интернет страници
Општине Шид, као и на огласној табли
Општинске управе Општине Шид и на таблама
насељених места општине Шид.
Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања на
огласној табли Општинске управе Општине Шид.
Резултати се објављују на огласној
табли општине и званичној интернет страници
Општине Шид.
Члан 4.
На конкурс за суфинансирање пројеката у
области спорта, пријаве могу поднети искључиво
правна лица
која су поднела захтев за
суфинансирање из средстава буџета општине
Шид у претходној години до рока предвиђеног
Законом о буџетском систему Одељењу за
финансије Општинске управе општине Шид а
ради суфинансирања у текућој години и то:
1.
Спортске
организације
регистроване као удружења у складу са Законом о
спорту (''Сл. гласник РС'', број 24/11 и 99/11), чије
је седиште на територији Општине Шид, која
обављају регистровану делатност на територији
Општине Шид, и које учествују у неком систему
такмичења, а чијих најмање 70% од броја чланова
по свакој селекцији имају пребивалиште на
територији Општине Шид;
2. Спортски савези и друштва у
складу са Законом о спорту;
3. Установе - установе за спорт и
школе спорта.
Члан 5.
Правна лица из претходно члана
овог Правилника под редним бројем 1. морају
4
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бити чланови гранских спортских савеза
утврђених Правилником о националним гранским
спортским савезима преко којих се остварује
општи интерес у области спорта у Републици
Србији. Правна лица под редним бројем 1 и 2 из
претходног члана, треба да испуњавају следеће
посебне услове да би се њихове пријаве
разматрале:
- да постоје најмање 2 године, о
чему као доказ прилажу решење о регистрацији
код надлежног органа, и то - до 12. априла 2012.
године фотокопију решења Министарства, а
након тога и фотокопију решења о превођењу у
АПР;
- да имају искуство у реализацији
пројекта за који подносе захтев.
Члан 6.
Предложени програми треба у
погледу квалитета, садржине и природе да
испуњава следеће критеријуме:
- да је у оквирима општег интереса
у области спорта, утврђеног законом;
- да је од интереса за Општину
Шид или од ширег регионалног значаја;
- да је у складу са законом,
општим актима организације и спортским
правилима надлежног савеза у области спорта;
- да има значајан и дуготрајан
утицај на развој спорта у Општини Шид;
- да не постоји никаква сумња у
могућност реализовања програма;
-да
предвиђа
ангажовање
одређеног броја учесника у програму и потребне
ресурсе за реализацију програма;
- да се, по правилу, рализују у
текућој години.
Члан 7.
Право учешћа на конкурсу имају
субјекти из области спорта за пројекте који се по
својој садржини односе на:
1. остваривање
редовних
(конкретних) програма из области
спорта:
- програми којим се реализује
функционисање организације у области спорта у
погледу
редовних
активности
(трошкови
котизације,
трошкови
превоза,
трошкови
организације такмичења, трошкови суђења и
делегата, трошкови лекарских прегледа...);

уторак 5. април 2013.

2. програме усмерене на:
- активности којима се доприноси
развоју спорта у областима дечјег и омладинског,
женског и спорта особа са инвалидитетом;
- организовање или учешће на
спортским такмичењима и манифестацијама од
посебног значаја за локалну самоуправу;
награде и признања за
постигнуте спортске резултате и допринос
развоју спорта на територији локалне самоуправе;
- коришћење спортских хала и
спортских сала установа чији је оснивач локална
самоуправа или објеката у државној својини чији
је корисник локална смоуправа или установа на
територији локалне самоуправе за спортске
активности и доделу термина за тренирање
ученицима у систему спорта;
- санацију, адаптацију и опремање
постојећих спортских објеката;
- набавку недостајуће опреме и
реквизита;
- друге програме
доприноси развоју спорта у Шиду.

којима

се

Члан 8.
Приоритет
у
добијању
и
коришћењу средстава из буџета Општине Шид
имају субјекти из области спорта који :
- остварују конкретне програме из
области спорта;
предложеним
пројектима
подстичу и афирмишу спорт за све, а нарочито за
децу, омладину, жене и особе са инвалидитетом;
кроз програме такмичења
посебно стимулишу млађе категорије;
- кроз своје програме доприносе
развоју спорта локалне заједнице, нарочито
развоју спорта у сеоским подручјима;
- својим програмима доприносе
развоју предшколског и школског спорта.
Члан 9.
Пројекат мора бити реализован
најкасније до 31. децембра текуће године.
Програми се морају реализовати
на територији Општине Шид, осим активности
које се односе на такмичења по билтену
такмичења гранског савеза.
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Члан 10.
Трошкови пројекта морају бити
оправдани, стварни и у непосредној вези са
циљевима реализације програма.
Оправдани директни трошкови
нарочито обухватају: трошкове путовања лица
која учествују у реализацији програма, трошкове
суђења и делегирања, трошкове котизација,
односно обавеза према надлежном Савезу,
трошкови набавке неопходне спортске опреме и
реквизита, и друге трошкове који су неопходни за
реализацију програма.
Оправданим трошковима се не
сматрају следећи трошкови: дугови и покривање
губитака
или
задужења
насталих
пре
расписивања
конкурса,
као
и
накнаде
председнику клуба, директору, секретару или
запосленима.
Члан 11.
Поступак по конкурсу спроводи
Комисија из чл. 3. овог Правилника (у даљем
тексту: „Комисија“) за доделу средстава за
програме и пројекте из области спорта.
Комисија има председника и 4
члана.
Комисија

о

свом

раду

води

записник.
Члан 12.
Пријаве на конкурс подносе се
Комисији на посебном обрасцу, који је саставни
део конкурсне документације.
Члан 13.
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве за учешће на
конкурсу;
2. решење о регистрацији код
надлежног органа, и то - до 12. априла 2012.
године фотокопију решења Министарства, а
након тога и фотокопију решења о превођењу у
АПР;
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8. копија
категоријом чланства;

књиге

чланова,

са

9. списак лиценцираних играча, са
укупном бројем;
10. записник са последње годишње
скупштине – копија;
11. циљ пројекта, опис пројекта,
финансијски план и податке о особи одговорној
за спровођење пројекта;
Учесници на конкурсу уз пријаву,
прилажу документацију прописану конкурсом,
као и додатну документацију на захтев Комисије.
Члан 14.
Kонкурсна
документација
за
доделу средстава за суфинансирање из буџета
Општине, може се наћи на сајту Општине Шид,
на адреси: www.sid.rs.
Пријаве које се не доставе на
прописаним обрасцима, неће се разматрати.
Непотпуне
пријаве
и
неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису
достављене у складу са конкурсом, неће се
разматрати.
Неће се разматрати ни пријаве
подносилаца који нису испунили обавезе о
извештавању о утрошку средстава добијених из
буџета Општине Шид, односно који нису
испунили обавезе из уговора закључених са
Општином Шид.
Члан 15.
Комисија, као стручно радно тело,
дужна је да у року од 15 дана од дана истека рока
за подношење пријаве на конкурс, достави
Општинском већу Извештај о спроведеном
поступку по конкурсу, са мишљењем о
програмима и пројектима за које би се одобриле
дотације и износом за сваки појединачни програм
и пројекат.

6. копија Статута, овереног од
стране надлежног државног органа;

Члан 16.
Комисија
припрема
предлог
одлуке о утврђивању пројеката у области спорта
за које се одобравају дотације - за сваки
појединачни програм и пројекат.
По разматрању предлога одлуке из
става 1. овог члана, Општинско веће доноси
одлуку о утврђивању пројеката у области спорта
за које се одобравају дотације са износом висине
дотације за сваки појединачни програм
и
пројекат.

7. копије лиценци за тренере и
копије тренерске легитимације;

Подносиоци захтева имају право
жалбе на акт о утврђивању одобрених пројеката,

3. акт о заступању;
4. ПИБ, број рачуна и име банке
код које се организација води (копија потврде о
извршеној регистрацији и копија рачуна Банке);
5. билтен такмичења надлежног
Савеза за такмичарску годину;
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у року од 15 дана од дана објављивања резултата.
Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава
Општинско веће Општине Шид.
Предлог пројеката у области
спорта, који ће се финансирати и суфинансирати
из буџета Општине Шид, зависи од висине
средстава која се за ту намену планирају у буџету
Општине Шид.
Члан 17.
По доношењу одлуке о утврђивању
пројеката у области спорта за које се одобравају
дотације за сваки појединачни програм и
пројекат, Председник општине ће закључити
уговоре са подносиоцима одобрених програма.
Уговором се обавезно уређује:
-назив
и
седиште
носиоца
програма;
- -врста и садржина програма;
- -време реализације програма,
односно
обављања
одређене
активности;
- -висина додељених средстава;
- -временски
план
употребе
средстава;
- -начин контроле над реализацијом
програма;
- -обавезе носиоца програма у
погледу подношења извештаја о
реализацији
-програма
и
наменског коришћења средстава;
- -начин доказивања реализације
програма;
- -обавезу корисника да током
реализације пројекта, у свим
штампаним и електронским
публикацијама, као и медијским
појављивањима, наведе да је његову
реализацију подржала Општина Шид.
-

Члан 18.
Корисник средстава је дужан да
средства за реализацију пројеката троши
наменски, за намену наведену у захтеву који је
прихваћен од стране Општинског већа.
Наменско
коришћење
средстава
контролишу Одељење за друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе
Општине Шид. Уколико корисник средстава, не
поднесе извештај о реализацији пројекта, или се
на основу достављеног извештаја и увида у
пратећу документацију утврди да пројекат није
реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати
примљена средства.
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Члан 19.
Подносиоцу одобреног програма неће
бити одобрена средства за реализацију новог
програма пре него што поднесе извештај у складу
са претходним чланом.
Подносилац
одобреног
програма
дужан је да чува документацију која се односи на
реализовање тог програма у складу са законом.
Члан 20.
Општина Шид може да буде
покровитељ
програма,
односно
пројекта,
манифестације или друге активности из области
спорта без расписивања конкурса, уколико је
пројекат, манифестација или друга активност од
посебног значаја за Општину Шид, развој
међународне сарадње или је од изузетно високог
међународног или државног реномеа.
Акт о прихватању покровитељства у
смислу претходног става ово члана, доноси
Председник општине на основу прибављене
сагласности Општинског већа.
Актом о прихватању покровитељства
утврђује се и износ буџетских средстава за
реализацију пројекта, манифестације или друге
активности из става 1. овог члана.
Буџетска средства за пројекат,
манифестацију или другу активност из става 1.
овог члана, преносе се кориснику на основу
Уговора који закључује Председник општине са
носиоцем пројекта, односно са организатором
манифестације или друге активности.
Уговором из става 4. овог члана,
ближе се уређују међусобна права и обавезе и
начин контроле извршења уговора.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Шид“ Општине Шид.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД
Број: 401-185/III-13
Дана: 5. април. 2013.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локаној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59.
став 1. тачка 2. Статута Општине Шид
(„Службени лист општина Срема“, број 20/08,
19/10-исправка, 5/12 и 4/13) а у вези чл. 38.
Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', број
51/09 и 99/11), Општинско веће Oпштине Шид,
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на седници одржаној дана 05. априла 2013. године
донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ
АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

-

-

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се:
субјекти који могу поднети захтев за
доделу средстава из буџета Општине
Шид, за редовне активности и програме
удружења;
начин подношења захтева за добијање
средстава;
поступак по захтеву; као и
начин правдања наменског трошења
средстава из буџета Општине Шид.

Члан 2.
За финансирање и суфинансирање
редовних активности и програма удружења са
територије Општине Шид (у даљем тексту:
''удружења''), опредељују се буџетска средства
путем дотација.
Средства се обезбеђују у буџету Општине
Шид, у оквиру раздела IV, Општинска управа,
функција 133, 320 и 090 - ''опште јавне услуге,
које нису класификоване на другом месту, други
програми у области социјалне заштите и
дотације“.
Члан 3.
Финансирање и суфинансирање редовних
активности и програма удружења, (у даљем
тексту: ''програми''), обавља се на основу
конкурса за пријаву програма (у даљем тексту
''конкурс'').
Конкурс из става 1. овог члана, расписује
Комисија за доделу средстава за редовне
активности и програме удружења на територији
општине Шид коју именује Општинско веће.
Конкурс се објављује на званичној
интернет страници Општине Шид, као и на
огланој табли Општинске управе општине Шид и
на огласним таблама у насељеним местима
општине Шид.
Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања на огласној табли
Општинске управе општине Шид и огласним
таблама у насељеним местима Општине Шид.
Резултати се објављују на огласној табли
општине и званичној интернет страници Општине
Шид.
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Члан 4.
На
конкурс
за
финансирање
и
суфинансирање програма, пријаве могу поднети
удружења са територије Општине Шид, која
делују везано за следеће области:
људска права и развој цивилног
друштва;
социјално- заштита, заштита бораца,
ратних војних и цивилних инвалида,
- заштита лица са инвалидитетом;
- друштвена брига о деци;
3. подстицање наталита;
4. помоћ старима;
5. здравствена заштита, заштита на раду
и противпожарна заштита;
6. заштита и промовисање људских и
мањинских права;
7. образовање,
наука,
култура
и
информисање;
8. неговање
и
очување
народне
традиције;
9. заштита животне средине, заштита
животиња и одрживи развој;
10. пољопривреда, лов, риболов, туризам
и предузетништво;
11. хуманитарни програми и други
програми
у
којима
удружуње
искључиво и непосредно следи јавне
потребе.
Члан 5.
Удружења из претходног члана, треба да
испуњавају следеће посебне услове да би се
њихове пријаве разматрале:
- да постоје најмање 2 године, о чему као
доказ прилажу фотокопију решења
Агенције за привредне регистре;
-да су поднела захтев за суфинансирање
из средстава буџета општине Шид у
претходној години до рока предвиђеног
Законом о буџетском систему Одељењу
за финансије Општинске управе
општине Шид а ради суфинансирања у
текућој години;
- да имају искуство у реализацији
програма за који подносе захтев.
Члан 6.
Предложени програм треба да, у погледу
квалитета и садржине, испуњава следеће
критеријуме:
- да је у оквирима општег интереса
оснивања и делатности удружења;
- да је од интереса, за Општину Шид или
да је од ширег регионалног значаја;
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- да је у складу са законом, општим
актима удружења и асоцијације чији је
удружење члан;
- да не постоји никаква сумња у
могућност реализовања програма;
- да предвиђа ангажовање одређеног броја
учесника у програму и потребне ресурсе
за реализацију програма;
- да се, по правилу, рализује у текућој
години.

Члан 7.
Поступак по конкурсу спроводи Комисија
из чл. 3. овог правилника ( у даљем тексту:
„Комисија). Комисија има председника и 4 члана.
Комисија о свом раду води записник.
Члан 8.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији
на посебном обрасцу, који је саставни део
конкурсне документације.
Пријаве се подносе непосредно на
писарницу Општинске управе Општине Шид или
поштом (препорученом пошиљком) на адресу:
Општинска управа Општине Шид, са назнаком
''Комисија за доделу средстава за програме
удружења на територији Општине Шид '',
Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.
Члан 9.
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве за учешће на
конкурсу;
2. фотокопију решења Агенције за
привредне
регистре
о
регистрацији удружења;
3. фотокопију ОП обрасца
(овлашћених лица);
4. ПИБ, број рачуна и име банке
код које се организација води;
5. фотокопију депо картона;
6. фотокопију Статута;
7. програм рада за текућу годину;
8. извештај о утрошку буџетских
средстава, односно реализације
програма из претходне године
(уколико су била додељена);
9. другу документацију (по
процени подносиоца захтева), која
је од значаја за доделу средстава
(нпр. извештај о раду, и сл.).
Учесници на конкурсу, уз пријаву,
прилажу и документацију прописану конкурсом.
Комисија може, по потреби, захтевати од
подносиоца да достави додатну документацију.
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Члан 10.
Kонкурсна документација се може
преузети у Одељењу за друштвене делатности
Општинске управе Општине Шид а, или са
званичне интернет странице Општине Шид, на
адреси: www.sid.rs.
Пријаве које се не доставе на прописаним
обрасцима, неће се разматрати.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве које нису достављене у складу са
конкурсом, неће се разматрати.
Члан 11.
Комисија, као стручно радно тело, дужна
је да у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријаве на конкурс, достави
Општинском већу Извештај о спроведеном
поступку по конкурсу, са мишљењем о
програмима за које би требало одобрити дотације,
као и износом за сваки појединачни програм и
пројекат.
Члан 12.
Комисија припрема предлог одлуке о
утврђивању програма за које се одобравају
дотације - за сваки појединачни програм.
По разматрању предлога акта из става 1.
овог члана, Општинско веће доноси акт о
утврђивању програма за које се одобравају
дотације, са тачним износом средстава.
Подносиоци захтева имају право жалбе на
одлуку о утврђивању одобрених програма, у року
од 15 дана од дана објављивања резултата. Жалба
се подноси Комисији, а по жалби решава
Општинско веће Општине Шид.
Члан 13.
Пројекат мора бити реализован најкасније
до 31. децембра текуће године.
Програми се морају реализовати на
територији Општине Шид.
Члан 14.
По усвајању одлуке о утврђивању
програма за које се одобравају дотације,
Председник општине ће, за сваки појединачни
програм, закључити уговор са корисником
средстава.
Уговором се обавезно уређује:
- назив
и
седиште
носиоца
програма;
- врста и садржина програма;
- време
реализације
програма,
односно
обављања
одређене
активности;
- висина додељених средстава;
- временски
план
употребе
средстава;
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-

-

начин контроле над реализацијом
програма;
обавезе носиоца програма у
погледу подношења извештаја о
реализацији програма и наменског
коришћења средстава;
начин доказивања реализације
програма;
обавезу корисника да током
реализације пројекта, у свим
штампаним
и
електронским
публикацијама, као и медијским
појављивањима, наведе да је
његову реализацију подржала
Општина Шид.

Уколико се подносилац одобреног
програма не одазове позиву за закључивање
уговора у року од осам дана од дана пријема
позива, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
Члан 15.
Корисник средстава је дужан да средства
за реализацију програма троши наменски, за
намену наведену у захтеву који је прихваћен од
стране Општинског већа.
Наменско
коришћење
средстава
контролишу Одељење за друштвене делатности и
Одељење за финансије Општинске управе
Општине Шид.
Уколико
корисник
средстава, у уговореном року, не поднесе
извештај о реализацији програма, или се на
основу достављеног извештаја и увида у пратећу
документацију утврди да програм није
реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава је обавезан да врати
примљена средства.
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Акт о прихватању покровитељства у
смислу претходног става ово члана, доноси
Председник општине на основу прибављене
сагласности Општинског већа.
Актом о прихватању покровитељства
утврђује се и износ буџетских средстава за
реализацију пројекта, манифестације или друге
активности из става 1. овог члана.
Буџетска
средства
за
пројекат,
манифестацију или другу активност из става 1.
овог члана, преносе се кориснику на основу
Уговора који закључује Председник општине са
носиоцем пројекта, односно са организатором
манифестације или друге активности.
Уговором из става 4. овог члана, ближе се
уређују међусобна права и обавезе и начин
контроле извршења уговора.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД
Број: 401-187/III-13
Дана: 5. април. 2013.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

Члан 16.
Подносиоцу одобреног програма неће
бити одобрена средства за реализацију новог
програма пре него што поднесе извештај у складу
са претходним чланом.
Подносилац одобреног програма је дужан
да чува документацију која се односи на
реализовање програма, у складу са законом.
Члан 17.
Општина Шид може да буде покровитељ
програма, односно пројекта, манифестације или
друге активности чији је носилац удружење, у
целини или делимично, и без расписивања
конкурса, уколико је пројекат, манифестација или
друга активност од посебног значаја за Општину
Шид, развој међународне сарадње или је од
изузетно високог међународног или државног
реномеа.
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Иван Ердеји, Извршилац за послове Скупштине, телефон: 022/712 – 002
www.sid.rs
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