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Ha основу чл. 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења («Службени
гласник РС», бр.8/2012) чл.38. Закона о удружењима ("Сл.гл.РС бр.51/09,99/11),чл.56. и 58.
Закона о буџетском систему ("Сл.гл.РС" бр.54/2009,73/2010,… 93/2012)) и члана 67. Статута
општине Жагубица („Службени гласник општине Жагубица“, бр.6/2008…3/11) и Одлуке о
буџету општине Жагубица за 2014.годину („Службени гласник општине Жагубица“, бр.
17/2013),
Општинско веће
општине
Жагубица
на 77.седници, одржаној дана
12.01.2016.године, донело је:
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Члан1.
После члана 6. додаје се Члан 6а. који гласи:
Мерила и критеријуми за избор програма и пројеката који се финансирају или суфинансирају из
буџета општине су:

Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Назив
Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце
пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и
активностима пројекта
Усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и
циљном групом
Разрађеност и изводљивост плана реализације програма или пројекта
Остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора
Економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне
активности
Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који објашњава
усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима
Законитост и ефикасност коришћења средстава која се огледа у провери да ли
су раније коришћена буџетска средства за финансирање активности
организације и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе
Одрживост ранијих програма и пројеката
Носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство
Релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса
дефинисаног конкурсом
Развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта
Промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне
групе и шире јавности о програму или пројекту
укупно

Број поена
20

10
10
10
10
10
5

5
5
5
5
5
100

.
Члан.2.
Члан 15 мења се и гласи:
Реализатори програма и пројеката, дужни су да након месечне реализације активности
достављају Комисији финансијски извештај о реализацији, као и доказе о наменском трошењу
средстава до 5-ог у месецу за претходни месец.
Извештај о реализацији програма, односно пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији програма - пројекта".
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Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се
шаље поштом.
Члан 3.
Налаже се правној служби Општинске управе Жагубица да по усвајању овог Правилника сачини
пречишћен текст Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног
интереса за доделу средстава из буџета општине Жагубица.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у ''Службеном
гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Број: II-01-400-14/16
Дана: 12..01.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
САФЕТ ПАВЛОВИЋ дипл. екон.

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС'' бр. 129/2007 ), члана 67. Статута општине Жагубица (,,Службени гласник општине
Жагубица''бр. 6/08...3/10 ), члана 10. и 32. став 6 Закона оцрквама и верским заједницама
(''Сл.гласник СР''бр. 36/2006)
Општинско веће општине Жагубица на својој 77. Одржаној дана 12.01.2016. године
доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, начин и поступак расподеле
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Жагубица (
у даљем тексту: традиционалне цркве и верске заједнице), предвиђених у буџету општине
Жагубица за текућу годину.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају традиционалне
цркве и верске заједнице које се налазе на територији општине Жагубица.
КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
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Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама из члана 1. и 2.
овог Правилника користе се за:
изградњу или обнову цркава и верских објеката,
адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката и
финансирање догађаја битних за верску заједницу.
Члан 4.
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ
Р.бр.
1.
2.
3.

Шта се финансира
Број верских објеката и потреба за адаптацијом
Сопствено учешће у пројекту
Величина парохије

Број бодова
50
30
20

.
НАЧИН И ПОСТУПАК РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Расподела средстава из претходног члана врши се на основу јавног конкурса
објављеног у средствима јавног информисања, који расписује Комисија за спровођење
поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице ( у даљем тексту:
Комисија ) за сваку буџетску годину, а у складу са овим Правилником.
Комисију из претходног става формира Општинско веће општине Жагубица.
Комисија има председника и 2 члана.
Комисија ради ако је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних
чланова.
Члан 6.
Акт о расписивању конкурса садржи следеће:
-Намену и износ средстава за које се конкурс спроводи,
-Датум објављивања конкурса,
-Могуће учеснике на конкурсу ( ко може аплицирати)
-Посебни захтеви ( услови ) и ограничења,
-Критеријуми за доделу средстава,
-рок за пријављивање на конкурс,
-Обавезну документацију, која се подноси уз учешће на конкурсу,
-Рок за доношење одлуке и
-Начин објављивања одлуке.
Јавни конкурс расписује Општинско веће општине Жагубица.
Члан 7.
Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, са описом активности
која би се финансирала и износом тражених буџетских средстава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Члан 8.
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Комисија разматра пристигле пријаве на конкурс и саставља комплетан извештај о
свим поднетим пријавама, који треба да садржи:
1. Назив подносиоца пријаве,
2. датум предаје документације,
3. предмет финансирања,
4. износ тражених средстава.
Извештај посебно треба да садржи предлог о расподели средстава учесницима на
конкурсу.
О раду комисије се води посебан записник, који треба да садржи време и место
одржавања састанка, присутност чланова, дневни ред, пристигле пријаве или захтеве на
конкурс по редоследу времена пристизања, начин и резултат одлучивања и друге битне
податке који су неопходни за објективно одлучивање о конкурсној документацији.

Члан 9.
Извештај о спроведеном поступку поводом јавног конкурса и записник о раду,
Комисија доставља Председнику општине Жагубица у року од осам ( 8 ) дана од дана
закључења конкурса.
Председник општине на основу записника и извештаја Комисије, доноси Одлуку о
начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице за буџетску,
односно календарску годину.
Подносиоци који нису изабрани Одлуком на конкурсу имају рок од 3 (три) дана да
поднесу жалбу на Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и
верске заједнице. Одлука са подноси Општинском већу општине Жагубица, писаним путем,
Општинско веће је дужно да у року од 8 (осам) дана одлучи о поднетој жалби.
Одлука о додели средстава се објављује у локалним средствима јавног информисања,
на званичном сајту општине и у ,,Службеном гласнику општине Жагубица''.
Члан 10.
Корисници средстава из овог Правилника дужни су да доставе Извештај Комисији о
утрошку одобрених средстава, односно реализацији одобрених програма, најкасније до краја
буџетске године.
Традиционалне цркве и верске заједнице које извештај из претходног става не доставе,
морају да врате добијена средства и неће им бити додељена средства у наредној години,
односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу.
Након доношења одлуке о избору програма који ће бити финансирани, са
подносиоцима истих ће се закључити уговор ио финансирању реализације програма.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ,,Службеном
гласнику општине Жагубица''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-401-16/16
Жагубица
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На основу члана 67. Статута општине Жагубица („Службени гласник општине
Жагубица“, број 6/2008...3/2011),члана 10. и 32, став 6 Закона о црквама и верским
заједницама( Сл.гласник СР бр. 36/2006) и члана 4. Правилника о начину и поступку доделе
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Жагубица
из буџета општине број II-01-401-16/16
Општинско веће општине Жагубица, на 78 седници, одржаној дана 25.01.2016. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне
цркве и верске заједнице
Члан 1.
Образује се Комисија у саставу:
1. Марјан Кнежица, дипломирани инжењер менаџмента, председник комисије ,
2. Биљана Илић, дипломирани правник, члан комисије;
3. Дејан Аврамовић, техничар за управне послове, члан комисије,
4. Слободанка Јанаћковић,дипломирани економиста,члан комисије,
5. Драгана Милосављевић, дипломирани економиста,члан комисије,
Члан 2.
За администратора комисије именује се
1.Биљана Милојковић,економски техничар
Члан3.
Задатак комисије је да, у складу са Правилником о начину и поступку доделе
средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Жагубица
из буџета општине, спроведе комплетан поступак избора програма .
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и сачињава
извештај, који доставља председнику општине и Општинском већу које доноси одлуку о
начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице.
Одлука Општинског већа о додели средстава објављује се у локалним средствима
јавног информисања, на званичном сајту општине и у Службеном гласнику општине
Жагубица.
Након доношња одлуке о избору програма који ће бити финансирани, са подносиоцима
истих ће се закључити уговори о финансирању реализације програма.
Члан 4.
Мандат члановима комисије траје 4 године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Жагубица.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
Број:II-01-02- 61 /16
Датум: 25.01.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сафет Павловић дипл.екон
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ОСНИВАЧ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год.
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА

Главни и одговорни уредник:
Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица
телефон: 012/643 - 602 факс: 012/ 643 – 237
е – маил: sozagubica@gmail.com
Обрадио:
Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи
телефон: 012/ 7643-153 е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com
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