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На основу члана 71. Статута општине Бољевац 

(„Службени лист“, бр.1/2008 и 25/2015) Оштинско веће 

општине Бољевац на седници одржаној 25.05.2016. 

године, донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

о измени и допуни Правилника о коришћењу средстава 

за репрезентацију  

за потребе органа општине Бољевац 

 

I 

Мења се члан 4. Правилника о коришћењу 

средстава за репрезентацију за потребе органа општине 

Бољевац („Службени лист општине Бољевац“, бр. 5/2015) 

тако што се иза тачке 3) додаје тачка 4) која гласи: 

„ 4) општински правобранилац.“ 

 

II 

Мења се члан 11. Правилника о коришћењу 

средстава за репрезентацију за потребе органа општине 

Бољевац и сада гласи: 

„Праћење и контролу утрошка средстава за 

репрезентацију врши Општинско веће општине Бољевац 

и Скупштина општине Бољевац  приликом разматрања 

шестомесечног, деветомесечног и годишњег извештаја о 

извршењу Одлуке о буџету општине Бољевац.“ 

 

III 

 Правилник објавити у Службеном листу 

општине Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

Број: 06- 69/ 2016-II/3 

Бољевац, 25.05.2016. године 

                                                                                                               

                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                             др Небојша Марјановић 

2 

На основу члана 71. Статута општине 

Бољевац(„Службени лист општине Бољевац“, бр.1/2008 и 

25/2015) и члана 38. Закона о удружењима (''Службени 

гласник РС'', бр. 51/2009 и 99/2011) Општинско веће 

општине Бољевац на седници  одржаној 25.05.2016. 

године доноси 

Правилник  

о критеријумима и поступку доделе средстава из 

буџета општине Бољевац за дотације удружењима 

грађана за спровођење програма и пројеката од 

јавног интереса за општину Бољевац 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником се прописују мерила, 

критеријуми и поступак доделе средстава за дотације 

удружењима грађана из буџета Општине Бољевац преко 

програма који су од јавног интереса за општину Бољевац, 

као и начин извештавања о утрошку додељених 

средстава. 

Члан 2. 

Јавни интерес подразумева области: 

- социјалне заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- хуманитарних програма, 

- друштвене бриге о деци, 

- задовољења потреба младих, 

- образовања, науке, културе и уметности, 

- заштите животне средине, 

- програма заштите људских и мањинских права,  

- активности на обележавању историјских 

датума и 

- друге програме којима се задовољавају јавне 

потребе.  

Члан 3. 

Висина средстава за дотације невладним 

организацијама утврђује се сваке године Одлуком о 

буџету Општине Бољевац.  

 

Члан 4. 

Средства из члана 3. овог Правилника додељују 

се на основу јавног конкурса.  

 

 

 

II МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОГРАМА РАДА 

Члан 5. 

Мерила и критеријуме за избор програма рада 

утврђује Комисија за избор програма од јавног интереса 

(у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 6. 

Oсновна мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката који се финансирају из буџета 

Општине Бољевац су:   

- усклађеност са усвојеним стратешким 

документима на националном и локалном нивоу,  

- усклађеност са јавним потребама и интересима 

грађана,  

- усмереност ка већем броју корисника,  

- подстицање солидарности, заштите и помоћи 

лицима у специфичним животним ситуацијама. 

 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

Право подношења пријаве за финансирање 

програма од јавног интереса имају удружења уписана у 

Регистар удружења који води Агенција за привредне 

регистре.   

Субјекти из става 1. овог члана имају право да 

поднесу пријаву за дотацију за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса, под условом да 

им је регистровано седиште на територији Општине 

Бољевац или на територији Зајечарског округа, с тим да 

морају имати чланове са пребивалиштем на територији 

Општине Бољевац.  

О испуњености услова из става 2. овог члана 

одлучује Комисија за избор програма од јавног интереса. 
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III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 8. 

Јавни конкурс за доделу дотација удружењима 

грађана за финансирање  програма и пројеката од јавног 

интереса расписује Општинско веће општине Бољевац. 

 

Члан 9. 

Конкурсни поступак спроводи Комисија која има 

председника, заменика председника и три члана које 

именује Општинско веће Општине Бољевац.     

Комисија је стална. 

Решењем о именовању Комисије утврђују се 

задаци и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 10. 

Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници Општине Бољевац као и на oгласној табли 

Општине Бољевац. 

Конкурс садржи: 

- област и износ средстава за који се расписује 

конкурс, 

- субјекте овлашћене за подношење пријаве, 

- општа мерила и критеријуме за подносиоца 

пријаве, 

- посебна мерила и критеријуме за област за коју 

се расписује конкурс (уколико постоје), 

- образац пријаве на конкурс, 

- списак прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву, 

- рок за подношење пријаве и адреса, 

- рок и начин објављивања Одлуке о избору 

програма и пројеката, 

- напомену да се непотпуне и неблаговремене 

пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће 

узети у разматрање и 

- друге одредбе од важности за реализацију 

конкурса. 

 

Члан 11. 

      Пријаве се подносе Општинском већу општине 

Бољевац, искључиво на прописаним обрасцима.  

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да 

обавезно приложи: 

- образац пријаве, потписан и оверен, који се 

преузима у Општинској управи општине 

Бољевац, 

- детаљан опис програма, односно пројекта, за 

чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава, који треба да садржи следеће 

податке: кориснике програма/пројекта, значај, 

место и време реализације програма/пројекта и 

детаљан финансијски план и 

- доказ о суфинансирању од партнерске или 

донаторске организације, ако се пројекат тако 

реализује. 

 

Члан 12. 

Комисија разматра пријаве, и у складу са 

условима Конкурса сачињава предлог Oдлуке о избору 

програма и пројеката који ће се финансирати, са 

наведеним износима новчаних средстава. 

Пре достављања предлога решења, Комисија 

може удружењу предложити да изврши одређене измене 

у програму или пројекту у погледу активности и 

трошкова њихове реализације. 

О спроведеном поступку Комисија води 

записник и сачињава предлог Одлуке о избору програма 

и пројеката који се финансирају из буџета општине и 

исте доставља Општинском већу у року од 15 дана од 

дана закључења Конкурса. 

На основу записника и предлога Одлуке 

Комисије, Општинско веће доноси Одлуку о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета 

Општине Бољевац. 

 

Члан 14. 

На основу Одлуке Комисије и Општинског већа 

из члана 13. овог Правилника, начелник Општинске 

управе општине Бољевац закључује Уговоре о 

финансирању и суфинансирању програма и пројеката од 

јавног интереса средствима из буџета општине Бољевац. 

Уговором из претходног става уређују се 

међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок 

за пренос одобрених средстава, рок за реализацију 

програма односно пројекaта, обавеза подношења 

извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и 

обавезе уговорних страна. Садржину уговора утврђује 

Општинска управа општине Бољевац.  

Средства по одобреним пројектима преносиће се 

сукцесивно, динамиком која прати остварење прихода 

буџета. Могуће је први трансфер извршити по 

предрачуну, који не може износити више од 50% 

вредности пројекта који се финансира из општинског 

буџета.  

Сукцесивно преношење средстава вршиће се 

искључиво по правдању трошкова из претходних 

трансфера. Удружења правдају трошкове доставом 

рачуна Одељењу за буџет, финансије и пореску 

администрацију, најкасније 10 дана од дана издавања 

рачуна. 

 

Члан 15. 

Удружења имају обавезу да наменски троше 

средства додељена Конкурсом, односно у складу са 

пројектом и програмом одобреним од стране Комисије. 

У ненаменско трошење средстава спада: 

- исплата личних доходака запосленима у 

удружењу, накнада за чланове скупштине, управних и 

надзорних одбора удружења и припадајућих пореза и 

доприноса; 

- куповина опреме, ситног инвентара и машина 

који нису предвиђени пројектом и програмом усвојеним 

од стране Комисије; 

- трошкови горива, путних трошкова, 

репрезентације, телекомуникационих услуга и закупа 

пословних просторија који у збирном износу чине више 

од 30% укупних средстава додељених удружењу за дату 

годину и 

- финансирање обавеза удружења из претходних 

година. 

 

Члан 16. 

Уколико се утврди ненаменско трошење 

средстава од стране удружења или да постоје друге 

незаконитости и неправилности, Општинско веће доноси 

Одлуку о раскиду уговора. Раскидом уговора удружење 
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је у обавези да врати износ додељених средстава који је 

ненаменски потрошен или за који не постоји никакво 

правдање.  

 

IV ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА 

 

Члан 17. 

Удружења су у обавези да доставе  коначни 

извештај у року од 30 дана од дана завршетка програма 

рада. Саставни део извештаја је спецификација трошкова 

са фотокопијама свих рачуна којима се правдају средства 

добијена из буџета. 

 Недостављање извештаја има за последицу 

раскид уговора. У случају раскида уговора удружење је у 

обавези да врати износ додељених средстава који није 

оправдан и неће му бити омогућено да конкурише на 

јавни позив који Општина Бољевац расписује за наредну 

буџетску годину. 

Извештај се подноси у штампаном облику, 

предајом на писарници Општинске управе општине 

Бољевац или се шаље поштом. 

Извештај о реализацији програма, односно 

пројекта, подноси се Одељењу за буџет, финансије и 

пореску администрацију које утврђује да ли су средства 

утрошена у складу са овим Правилником. Уколико 

средства нису оправдана, Одељење за буџет, финансије и 

пореску администрацију ће тражити допуну извештаја.  

 Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију ће мишљење  о извештајима о 

утрошеним средствима доставити Комисији.  
 

Члан 18. 

Стручне и административно – техничке послове 

за спровођење овог Правилника као и за рад Комисије, 

обавља надлежно одељење Oпштинске управе општине 

Бољевац, одређено Одлуком начелника општинске 

управе. 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у Службеном листу општине Бољевац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                                                                     

Броj: 06-69/2016-II/4 

Бољевац,  25.05.2016. године 

 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

                                     др Небојша Марјановић, с.р. 


