
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД  ЈАГОДИНА  

ГРАДСКА УПРАВА  ЗА БУЏЕТ, 

ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С   М   Е   Р   Н   И   Ц   Е 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ПРИЈАВЕ ПРОГРАМА РАДА 

ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ УДРУЖЕЊА) 

ПО ОДЛУЦИ О  БУЏЕТУ  ГРАДА ЈАГОДИНА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
1. Ко има право да конкурише по јавном позиву:  

Право на конкурисање имају удружења која су регистрована у складу са 

Законом о удружењима и  чија су седишта на територији града Јагодина или на 

територији Поморавског округа (с' тим да је обавезно да има чланове са територије 

града Јагодина). Подносиоци пројеката не могу бити политичке странке и друга 

удружења основана ради остваривања политичких циљева.  

 

2. За које области морају бити везани програми рада: 
Град Јагодина обезбеђује средства за дотације удружењима грађана за  

програме рада од јавног интереса. Јавни интерес подразумева области: 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите, 

- заштита лица са инвалидитетом,  

- хуманитарних програма, 

- друштвена брига о деци, 

- задовољења потреба младих, 

- културе, 

- програма заштите људских права и 

- друге програме којима се задовољавају јавне потребе. 
. 

 

3.Територијални принцип: 

Суфинансирају се само пројекти који се реализују на територији града 

Јагодина  или територији Поморавског округа.  

 

4. Колико се пријава програма рада може поднети од стране једног 

удружења: 

Удружење може поднети само једну пријаву програма рада  из једне 

области, а може конкурисати у више области, у складу са својим програмским 

циљевима дефинисаним Статутом.  

 

5. Горњи и доњи лимит буџета по једном пројекту:  
У разматрање ће се узети само пријаве пројеката чији буџети за реализацију 

износе најмање 20.000,00 дин а највише 2.000.000,00 дин. 

 

6. Шта чини буџет програма:  
Чине га само трошкови неопходни за реализцију програма рада, који су 

проверљиви, подржани оригиналном документацијом на основу чијих оверених 

копија се правдају. У стварне трошкове убрајају се  1. трошкови људских ресурса 

или особља које је ангажовано на пројекту и 2. трошкови пројектних активности 

(потрошни материјал и други материјал неопходан за реализацију пројекта, други 

трошкови који произилазе из саме реализације пројекта, као што су трошкови 

информисања, евалуације, провизије, пдв) и 3. текући трошкови пројекта  су 

трошкови који се односе на набавку потрошног материјала, оперативни трошкови 

канцеларије и сл. Уколико се у буџету пројекта налазе трошкови за које се утврди 

да се ради о трошковима који нису неопходни, исти се неће сматрати саставним 
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делом буџета предлога пројекта. Нпр. неће бити прихватљиви трошкови за 

куповину возила, набавку скупе опреме, појединачне стипендије за студирање, 

дугове и покривање губитака, доспеле пасивне камате...  

Трошкови морају бити евидентирани у току реализације програма рада у облику 

рачуна или пореским документима удружења.  

Градско веће може одлучити да се поднети предлози програма рада финансирају у 

мањем обиму од предложеног обима средстава у буџетима програма. 

 

7. Објављивање јавног позива и рокови:  
Јавни позив се објављује на званичној интернет страни града Јагодине, 

oгласној табли Градских управа Града Јагодина и у једном штампаном јавном 

гласилу које излази на територији града. 

Пријаве и сви тражени обрасци се могу преузети са наведеног сајта или у 

канцеларији 48. Градске управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду   

Града Јагодина у улици Краља Петра I бр.6. 

 

8. Предаја пријава: 

Попуњене пријаве са пратећом документацијом се предају на писарници 

Градских управа града Јагодина у затвореној коверти или се могу послати поштом, 

препоручено, на адресу: Градска управа за буџет, финансије, привреду и 

пољопривреду града Јагодина, ул. Краља Петра I бр.6., 35000 Јагодина. На коверти 

обавезно ставити назнаку: ПРИЈАВА НА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДА  

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  ЗА  2014.ГОД. , као и назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“. 
. 

9. Доношење Одлуке: 

Одлуку по јавном позиву доноси Градско веће на предлог Комисија  у 

року од 15 дана од истека рока оглашавања. Предлози програма рада које Градско 

веће не одбаци (неблаговремени пројекти, пројекти који не испуњавају формалне и 

друге услове јавног позива) рангирају се према критеријумима.   

 

10.Критеријум и мерила за бодовање:  

Комисија ће утврдити  критеријуме и мерила за избор програма рада. 

 

11.Одговорност за реализацију програма:  
Удружење које је подносилац пријаве је директно одговорно за реализацију. 

Са истим удружењем начелник Градске управе за буџет, финансије, привреду и 

пољопривреду града Јагодина  потписује уговор. Уговор се не потписује са 

партнерском организацијом-удружењем. 

 

12. Уговор:  
Начелник Градске управе за буџет, финансије, привреду и пољопривреду 

града Јагодина на основу одлуке Градског већа (која је коначна) закључује уговор 

са удружењима. Средства по одобреним пројектима преносиће се сукцесивно, 

динамиком која прати остварње прихода буџета. Могуће је први трансфер 

извршити по авансном рачуну, који не може износити више од 50% вредности 

пројекта која се финансира из градског буџета. Потреба за авансом мора бити 
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посебно образложена и доказана. Садржину уговора утврђује Градска управа за 

буџет, финансије, привреду и пољопривреду  града Јагодина. 

 

  

Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране удружења или да 

постоје друге незаконитости и неправилности, Градско веће доноси Одлуку о 

раскиду уговора. Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан 

износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера 

средстава. Уколико се раскине уговор, то удружење не може наредне  године 

учествовати по јавном позиву за расподелу средстава по Одлуци о дотације 

удружењима грађана, као ни удружења чији је најмање један оснивач или члан 

управног одбора лице које је било или је и сада оснивач или члан управног одбора 

удружења са којим је већ раскинут уговор из напред наведених разлога. 

 

13. Извештај: 

Удружења су у обавези да доставе  коначни извештај у року од 20 дана од 

дана завршетка пројекта. Недостављање извештаја има за последицу раскид 

уговора. У случају раскида уговора удружење је у обавези да врати целокупан 

износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера 

средстава. Коначни извештаји  о раду достављају се Градској управи за буџет, 

финансије, привреду и пољопривреду града Јагодина.   

 

14. Учешће других органа или организација:  

Рублика се попуњава само ако се предвиђа сарадња са другим органима или 

организацијама. Ако се предвиђа сарадња са другим органима или организацијама 

неопходно је да се прибави претходна сагласност ових органа или организација у 

виду Уговора или Протокола о сарадњи.  

 

15. Шта се све подноси приликом конкурисања:  

1. Образац за пријаву са буџетом пројекта, 

2. Oбавезна пратећа документација  

- доказ о упису у регистар код надлежног органа 

-  копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и 

биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет 

Агенцији за привредне регистре) 

- копију Статута подносиоца пријаве (оверена) 

- Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу 

годину 

- Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се 

конкурише за средства буџета 

- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се 

пројекат тако реализује 

-  детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или 

суфинансирање се подноси пријава 

-  детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: 

кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације 

програма/пројекта и детаљан финансијски план 
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- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на 

пројекту ако се пројекат тако реализује 

- Списак чланова огранизације (табела која садржи ОБАВЕЗНО: име, 

презиме, адресу становања, ЈМБГ) 

- једну штампану пријаву, потписану и оверену. 

3. Oстала пратећа документација (то су акта којима удружење доказује чињенице 

везане за пројекат (нпр. акта везана за разлоге за покретање пројекта и слично, а 

нарочито чињенице које се узимају у обзир приликом бодовања, Протоколе или 

споразуме о сарадњи, )  

*Напомена: Удружења која су први пут регистрована у текућој  години не подносе 

завршни рачун. 

*Напомена: Уколико учествујете са партнерском организацијом-удружењем 

обавезно је да поднесете и Статут те организације-удружења и  потписани 

споразум о сарадњи. 

Ако учествујуте са партнерском организацијом обавезно је да доставите тражена 

акта из претходне напомене (прописно оверена и  потписана), а у противном, ваша 

пријава биће одбијена из формално-правних разлога. 

 

*Појам партнерске организације-удружења: подразумевају се јавне установе, 

приватна предузећа и удружења грађана. 

*Пријава и сва тражена акта достављају се у једном примерку. Пријава, изјава 

подносиоца пројекта и партнера пројекта (у пријави) дата под кривичном и 

материјалном одговорношћу предају се у оригиналима, као и буџет пројекта. 

Остала акта уколико се не могу предати у оригиналу предају се у овереним 

копијама и то овереним од стране самог удружења и уз назнаку „Копија верна 

оригиналу, тврди и оверава Удружење“. Напомена: за сваку оверу одговорни сте 

материјално и кривично да је то што оверавате верно оригиналу. У случају сумње 

надлежно одељење Градске управе и Градско веће могу Вам тражити оригинал на 

увид.  

*Пријава се обавезно попуњава ћириличним писмом. 

 

16. Ревизија:  

Корисник додељених средстава је у обавези да дозволи и стави на увид 

целокупну документацију везану за пројекат представницима Градске управе за 

буџет, финансије, привреду и пољопривреду града Јагодина или Комисији као и 

Служби за буџетску инспекцију. Исти могу извршити делимичну као и потпуну 

ревизију свих финансијских докумената који прате реализацију пројекта. Ревизија 

се може извршити најдаље до 2 године након завршетка пројекта. 

 

 

17. Мониторинг: 
Корисник средстава је у обавези да дозволи и омогући Градској управи за 

буџет, финансије, привреду и пољопривреду града Јагодина или/и Комисији, 

Служби за буџетску инспекцију као и другим овлашћеним представницима града 

да спроведу праћење целокупне реализације пројекта. 
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18. Публицитет: 

Корисник средстава је у обавези да наведе и прикаже видно и 

транспарентно приликом сваког јавног наступа и у оквиру промотивног 

материјала пројекта подршку и визуелни идентитет града Јагодине. 

  

 


