
На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,бр.51/09, 
99/2011), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/16), Правилника о начину, поступку и критеријумима за 
избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за доделу 
средстава из буџета општине Жабари („Службени гласник општине Жабари 
“,бр.8/2018) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног 
интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине 
Жабари у 2018. години, бр. 40-01/2018-01 од 16.05.2018. године, Комисија за 
спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују удружења 
грађана и финансирају се из буџета општине Жабари, расписује: 
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  У 2018. ГОДИНИ 
 
 

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 

Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса које 
реализују и који се финансирају из буџета општине Жабари, у укупном износу од 
1.490.000,00  динара (словима: милиочетристотинедеведесетхиљададинара), 
предвиђених Одлуком о буџету општине Жабари за 2018. годину („Службени 
гласник општине Жабари“, бр. 14/2017 и 1/2018) и то: 
 
-програм 5 – пољопривредни и  рурални развој, економска класификација 4819- 

Дотације невладиним организацијама у износу од  200.000,00 динара,  
-програм 11 – социјална и дечија заштита, економска класификација 4819- Дотације 

невладиним организацијама у износу од 400.000,00 динара,  
-програм 13 – развој културе и информисања, економска класификација 4819- 

Дотације невладиним организацијама у износу од 100.000,00 динара,  
-програм 14 – развој спорта и омладине, економска класификација 4819- Дотације 

невладиним организацијама у износу од 350.000,00 динара. 
-програм 16 – политички систем локалне самоуправе, економска класификација 

4819- Дотације невладиним организацијама у износу од 440.000,00 
динара.  

 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ – ОСНОВНИ УСЛОВИ 

 
Право учешћа на јавнoм конкурсу имају удружења грађана са програмима 

од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене 
бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, 
здравствене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права, 
подстицање образовања, науке , културе, заштите животне средине, пољопривреде 



и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и 
неговање међудржавне сарадње, борбе против корупције, хуманитарни и остали 
програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе. 

 
Основни услови за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног 
интереса су: 
- да удружење има статус правног лица,  
- да је седиште Удружења на територији општине Жабари, да се програм реализује 
на територији општине Жабари или да се напред наведени програм реализује у 
интересу грађана са територије општине Жабари, 
- да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање 
удружења и да је уписано у судски регистар,  
- да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и 
активности у областима које су од јавног значаја. 
 
 
4. МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 
Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета општине Жабари 
вршиће се применом следећих критеријума: 
1.  Усмереност ка што већем броју корисника, обим задовољавања јавног интереса 

и степен унапређења стања у области у којој се пројекат реализује. Максимално 
30 бодова; 

2.  Допринос промоцији општине Жабари, развој општинске, регионалне и шире 
сарадње. Максимално 20 бодова; 

3. Постизање друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у 
специфичним животним ситуацијама. Максимално 20 бодова; 

4. Усмереност програма ка унапређењу иразвоју традиционалног, културног и 
уметничког стваралаштва. Максимално 20 бодова; 

5.  Дужина трајања удружења. Максимално 10 бодова; 
 
Максималан број бодова је 100. Средства се могу одобрити за програме, који након 
оцењивања добију најмање 50 бодова. 
 
Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године. 
 
 
5. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС И КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Уз образац пријаве, који се може преузети са званичне интернет странице општине 
Жабари http:// www.zabari.rs /, на јавни Конкурс удружења подносе:  

1. Доказ о упису у регистар код надлежног органа; 
2. Одлука о избору заступника удружења; 
3. Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се 

циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује; 



4. Програм рада удружења за текућу годину и Одлуку о усвајању истог. 
 

Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти на 
чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве.  
Пријава се предаје на писарници Општинске управе са назнаком: " Комисији за 
спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана која се 
финансирају из буџета општине Жабари" ( у даљем тексту Комисија ), у року од 15 
дана од дана објављивљања јавног конкурса. 
Рок за подношење пријава је до 01.06.2018. године до 12.00. часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
 
 
6. ПОСТУПАК, НАЧИН И РОКОВИ ОДЛУЧИВАЊА 
 
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води Записник.  
Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. 
Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет страници. 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве иприложену 
документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе.  
На Листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року 
од 8 дана од дана њеног објављивања.  
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 
Одлуку о избору програма на предлог комисије доноси председник општине у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.  
Одлука из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
општине Жабари и доставља се учесницима који су изабрани на конкурсу. 

  
По пријему Одлуке о избору програма удружења, закључује се Уговор о додели 
средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која 
реализују удружења из буџета општине Жабари. 
 
Особа за контакт: Марина Андрејић, Председник комисије за спровођење поступка 
избора програма од јавног интереса , тел: 012/250-130. 
 
 
Напомена:  Правилником о измени Правилника о начину утврђивања и 
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и 
укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС’’, број 24/16) 
прописана је обавеза да остали- посебни корисници јавних средстава правна лица и 
други субјекти ( друштва капитала, привредна друштва, удружења, фондације, 
предузетници, цркве и верске организације и др), које не припадају јавном сектору, 
а којима се врши пренос средстава из буџета, морају да отворе посебне подрачуне 
корисника код Управе за трезор. 



            Удружења, чији се пројекат финансира или суфинансира из буџета општине 
Жабари, у обавези је да, уколико нема отворен рачун код Управе за трезор, исти 
отвори по доношењу Одлуке о избору програма од стране председника општине, 
ради преноса средства из буџета. 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА ПРОГРАМА ОД 
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И 

ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 
 
 
 

Број: 40-1/2018-01 
Датум: 17.05.2018. године 
           ЖАБАРИ 


