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284.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014 - други закон), члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине
Србобран“, број 10/2008 и 10/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009 и 11/2017), Општинско веће на 12. ванредној седници
одржаној дана 06.12.2017. године донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ЛОВНОГ ТУРИЗМА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин, поступак и критеријуми остваривања права на доделу средстава,
за подстицање програма или недостајућег дела средства за финансирање пројеката које реализују удружења, а
који су од јавног интереса, у области туризма и ловног туризма.
Члан 2.
Удружењима из члана 1. овог Правилника, средства се додељују на основу јавног конкурса за
реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма.
Члан 3.
Акт о расписивању јавног конкурса доноси председник Општине Србобран.
Акт о расписивању садржи:
предмет конкурса;
ко може бити учесник конкурса;
рок за подношење пријаве;
обим средстава која се додељују;
списак документације која се подноси уз пријаву;
критеријуме за одабир пројеката;
адресу на коју се достављају пријаве;
рок за одлучивање по пријавама.
Члан 4.
Пријава на јавни конкурс подноси се Ошштинској управи, на посебном обрасцу (који садржи
свеобухватне податке о подносиоцу пријаве, циљеве пројекта, временски план реализације и финансијски план
пројекта), у року који не сме бити краћи од 10 дана.
Уз пријаву удружење подноси:
фотокопију статута удружења
Oпштинска управа ће по службеној дужности прибавити податке о регистрацији и заступницима
удружења од АПР-а (увидом у јавно доступан регистар АПР-а)
Члан 5.
Поступак по јавном конкурсу за доделу средстава удружењима спроводи Комисија коју именује
Општинско веће, на мандатни период од четири године.
Комисија има председника и 2 члана.
Члан 6.
Комисија из члана 5. Правилника разматра приспеле пријаве на јавни конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.
Приликом давања предлога за доделу средстава удружењима Комисија се руководи критеријумима
који захтевају да удружења:
буду регистрована на територији општине Србобран;
обављају активности из области туризма, односно ловног туризма;
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-

својим деловањем подстичу развој иновативних услуга које прате реформске процесе.

-

Члан 7.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
располажу капацитетима за реализацију пројеката уз референце које поседују;
своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника;
могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове;
имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката.

Члан 8.
Комисија сачињава листу предлога за доделу средстава у року од 15 дана од истека рока за
подношење пријаве на јавни конкурс и објављује је на званичном сајту Општине Србобран.
На листу предлога за доделу средстава учесници конкурса имају право приговора у року од три дана
њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси председник Општине, у року од 15 дана од дана његовог пријема и уједно
утврђује Коначну листу за доделу средстава. На коначну листу за доделу средстава, учесници јавног конкурса,
немају право приговора.
За изабране пројекте, Општина Србобран са подносиоцима пројеката, закључује уговоре о
финансирању односно суфинансирању из буџета Општине Србобран.
Члан 9.
Средства за реализацију пројеката, преносе се удружењима на основу Уговора који се закључује
између Општине Србобран и удружења чији је програм одобрен.
Члан 10.
Корисници средстава у обавези су да средства користе искључиво за намене за које су додељена.
Корисници средстава у обавези су да Општини Србобран доставе извештаје о реализацији пројеката
(финансијске и наративне) у року од 30 дана од завршетка пројекта.
Ненаменско трошење одобрених средстава, непоштовање утврђених рокова или уговорних обавеза
има за последицу: обуставу даљег преноса средстава, раскид уговора, повраћај средстава, неодобравање
средстава у наредној години и слично.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 06-116-1/2017-III
Дана: 06.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

285.
На основу члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008
и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 2/2009 и 11/2017) и члана 5. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање
права на доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма („Службени
лист Општине Србобран“, број 24/2017), Општинско веће на 12. ванредној седници, одржаној дана 06.12.2017.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ЛОВНОГ ТУРИЗМА
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области
туризма и ловног туризма:
1.
2.
3.

Стефан Шијачић
Бранислава Секулић
Милица Каран

председник
члан
члан

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 06-116-2/2017-III
Дана: 06.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Правилник о начину, поступку и критеријумима за оставривање права на доделу средстава
за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма
Решење о именовању Комисије за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у
области туризма и ловног туризм

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402
Жиро рачун број: 840-144640-89
Адреса: Трг Слободе број 2
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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