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На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/9), 

Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 

РС“, број 8/12 и 94/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус („Службени лист општине Брус“, број 

14/08, 4/11, 2/14 и 10/14-Пречишћен текст), 

 Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 17.11.2015. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА  

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се критеријуми, начин и поступак расподеле средстава за 

финансирање програма рада удружења, за активности које су од јавног интереса за 

општину Брус. 

 Средства за финансирање програма из става 1. ове Одлуке одређују се у буџету 

општине Брус. 

 

Члан 2. 

 Право на финансирање програма рада из средстава предвиђених Одлуком о буџету 

општине Брус имају удржења која су регистрована у складу са Законом о удружењима и 

имају седиште на територији општине Брус, (у даљем тексту: удружења), под условом да 

реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Брус и да њихова 

делатност није политичке природе и то из следећих области: културе, туризма, заштите 

животне средине и заштите социјално осетљиве групе становништва. 

 

Члан 3. 

 Под активностима од јавног интереса из области културе подразумевају се 

нарочито: 

- Пројекти који се односе на подршку културно-уметничком стваралаштву у делу 

очувања културне баштине (удружења која се баве фолклором, старим занатима и 

сл.); 

- Пројекти у којима деца и млађи имају активну улогу, учествују у његовом настанку 

или реализацији; 

- Пројекти који подржавају културне делатности националних мањина и особа са 

инвалидитетом; 

- Пројекти који доприносе представљању књижевних дела; 

- Пројекти са квалитетном реализацијом у погледу садржаја и техничке 

опремљености публикације; 

- Фестивали јасног уметничког концепта, одрживи, који доприносе јачању установа 

културе; 
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- Пројекти ради унапређења верске слободе и културе верским заједницама и 

црквама на територији општине Брус, који се односе на обнову постојећих 

црквених објеката, а посебно објеката који су од културног значаја за општину, 

обнову парохијских домова и верских објеката-споменика, органозовању 

традиционалних годишњица и манифестација као и промоцију културних догађаја 

(промоције књига). 

Под активностима од јавног интереса у области туризма и заштите животне 

средине подразумевају се нарочито: 

- Пројекти ради спровођења едукација у туризму кроз ангажовање стручних лица; 

- Пројекти који омогућавају представљање домаће радиности и руралног туризма; 

- Фестивали одржавања здраве хране и народних рукотворина ради туристичке 

промоције општине; 

- Пројекти промовисања заштите животне средине, едукација и подизање свести 

јавности; 

- Пројекти са конкретним активностима у области заштите природних вредности. 

Под активностима од јавног интереса из области заштите социјално осетљиве групе 

становништва подразумевају се нарочито: 

- Пројекти који се односе на помоћ, заштиту, спречавање и отклањање социјалне 

искључености лица са посебним потребама, старих лица, етничких мањина и 

ратних војних инвалида. 

 

Члан 4. 

 Удружења могу поднети само један пројекат-програм из једне области. 

 Пројекат-програм мора бити завршен до истека буџетске године. 

 

Члан 5. 

 Удружења остварују право на доделу средстава за финансирање програма из буџета 

путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). 

 

Члан 6. 

 Конкурс за расподелу средстава расписује Председник општине једанпут годишње. 

 Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Брус и на 

званичном сајту општине Брус. 

 

Члан 7. 

 Јавни конкурс садржи: 

- износ средстава за расподелу по областима; 

- рок за достављање пројеката; 

- документација која се подноси уз пријаву; 

- процедура и рок за пријављивање; 

- рок за доношење одлуке о додели средстава и 

- остали неопходни подаци потребни за реализацију конкурса. 

 

Члан 8. 
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 Пријаве на конкурс подносе се Комисији за расподелу средстава удружењима (у 

даљем тексту: Комисија), које именује Председник општине Брус, посебним решењем.

 Комисија из претходног става има председника и четири члана. 

 

Члан 9. 

 Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

 Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране 

овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве поднете на 

неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве 

достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се 

разматрати. Непотпуни конкурсни материјали  неће бити узет у разматрање. 

 

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца којима су додељена 

средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе по тим 

конкурсима, или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са докзима о 

наменском трошењу добијених средстава. 

 

Члан 10. 

 Предлог пројекта обавезно мора да садржи: 

1) назив пројекта; 

2) основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште/пребивалиште, матични 

број, порески идентификациони број, број текућег рачуна на који је потребно 

извршити пренос средстава из буџета); 

3) циљ пројекта; 

4) опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани 

резултати пројекта); 

5) финансијски план пројекта (преглед појединачних активности које се предвиђају 

пројектом, са износом средстава неопходних за реализацију тих активности и 

спецификацијом износа средстава из сопствених извора финансирања, средства из 

буџета општине Брус и других извора); 

6) податке о одговорној особи за реализацију пројекта и наменско коришћење 

средстава; 

7) пратећу документацију која се односи на регистрацију удружења, податке о 

појединцу или обнови објеката. 

 

Члан 11. 

 При вредновању поднетих предлога пројеката Комисија примењује следеће 

критеријуме: 

1) квалитет понуђеног пројекта; 

2) континуитет одржавања пројекта који су значајни за општину Брус; 

3) одрживост пројекта; 

4) стручност и професионалност носиоца пројекта; 

5) досадашњи резултати носиова пројекта; 

6) отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима; 

7) реалан финансијски план пројекта и исказана финансијска потпора пројекта из 

других извора финансирања; 



 

 

4 

8) да су у финансијском плану наведени трошкови који ће се финансирати или 

суфинансирати из буџета општине Брус у скалду са законским прописима. 

 

Члан 12. 

 Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 15 дана од дана 

истека рока за подношење пријава, утврђује конкурсна комисија из члана 8. ове Одлуке. 

 Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине 

Брус. 

 На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року 

од три дана од дана њеног објављивања. 

 Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 дана од дана његовог 

пријема. 

 Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Брус додељују средства за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

Председник општине доноси у року од 8 дана од дана утврђивања  Листе из члана 1. овог 

члана., 

 

Члан 13. 

 Одлуку о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине Брус 

се објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет презентацији 

општине. 

 

Члан 14. 

 Средства која се, у складу са овом Одлуком, одобре за реализацију програма јесу 

наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и 

у складу са уговором који се закључује између председника општине и удружења. 

 Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе 

уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте 

обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију 

програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе-предмета програма. 

 

Члан 15. 

 Корисници којима су додељена средства обавезни су да у року од 30 дана по истеку 

рока за реализацију пројекта, доставе извештај председнику општине о реализацији 

пројекта, са финансијским извештајем 

 Уколико корисник не достави извештај из стзава 1. овог члана, губи право да 

конкурише за расподелу средстава са новим пројектима или програмима. 

 

Члан 16. 

 Контролу коришћења додељених средстава врши комисија у саставу од 

председника и 2 члана које именује председник општине. 

 Комисија доставља извештај о контроли коришћења додељених средстава 

председнику општине. 
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 Уколико комисија утврди да се додељена средства ненаменски користе, или да 

постоје друге неправилности, дужна је да извештај о томе достави председнику, ради 

доношења Решења о раскиду уговора. 

 Раскидом уговора, корисник је у обавези да врати целокупан износ додељених 

средстава, са законском затезном каматом од дана трансфера средстава, а наредне 3 

године не може учествовати по конкурсу за расподелу средстава у смислу ове одлуке. 

 

Члан 17. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а објавиће се у 

„Службеном листу општине Брус“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС 

 

БРОЈ:400-731/2015-I       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

17.11.2015. године                        Мирослав Панић, доктор медицине,с.р 

 


