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На основу члана  46. став 1. тачка 7.  а у вези  члана  54. и чл. 56. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ( Службени гласник РС'', бр. 129/07) и   члана 67. став 1. тачка 7.  Статута општине 

Жагубица, ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008...3/2011),  и члана 63. Пословника о раду 

општинског већа општине Жагубица ( « Службени гласник општине Жагубица»  бр. 7/2012),  

Општинско веће општине Жагубица, на 19. седници одржаној дана 13.09.2016.године ,  донело 

је: 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                   ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

                                                            

I 
ЖИВОТИЈЕ ИЛИЋ, дипломирани правник из Жагубице РАЗРЕШАВА СЕ дужности 

начелника Општинске управе општине Жагубица на лични захтев, а због одласка у пензију закључно са 

30.09.2016. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

                                                                          III 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине Жагубица. 

 

 

                                                                            IV 

Решење доставити: именованом, рачуноводству, персоналној служби и архиви Општинског 

већа. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

У Жагубици, 13.09.2016.године                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: II-01-11-1156/16                                                                            Сафет Павловић    дипл.екон  

 
 

На основу члана  46. став 1. тачка 7.  а у вези  члана  54. и чл. 56. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ( Службени гласник РС'', бр. 129/07) и   члана 67. став 1. тачка 7.  Статута општине 

Жагубица, ( Службени гласник општине Жагубица, бр. 6/2008...3/2011),  и члана 61. Пословника о раду 

општинског већа општине Жагубица ( « Службени гласник општине Жагубица»  бр. 7/2012),  

Општинско веће општине Жагубица, на 19. седници одржаној дана 13.09.2016.године ,  донело 

је: 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                   ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
                                                            

I 

СМЕДЕРЕВКА БУЦКИЋ, дипломирани правник из Жагубице, ул. Врелска 21, ПОСТАВЉА 

СЕ за начелника Општинске управе општине Жагубица на период од 5 година. 

Именована ступа на дужност 01.10.2016. године и мандат почиње да тече даном ступања на 

дужност. 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                          III 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине Жагубица. 
 

 

                                                                          IV 

Решење доставити: именованој, рачуноводству, персоналној служби и архиви Општинског већа. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу коначне одлуке о избору кандидата бр.II-01-111-1054/16 од 26.08.2016.године, а 

сходно члану 56. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'', бр.129/07) којим је прописано 

да начелника Општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног конкурса на 5 година. 

По спроведеном огласу Општинско веће је одлучило као у диспозитиву. 

 

                                 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

У Жагубици, 13.09.2016.године                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: II-01-112-1157 /16                                                                     Сафет Павловић    дипл.екон                                                                                                                                                                                                   
 

  

   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, 94/2013 и 93/2015) ) 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 2016.годину („Службени гласник општине Жагубица“, бр. ),  Општинско веће  општине  

Жагубица  на 19.седници, одржаној дана 13.09.2016.године, донело је:  

П Р А В И Л Н И К 

О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 

Садржина Правилника 

Члан1. 

Овим Правилником ближе се прописује начин, поступак и критеријуми за остваривање права за 

доделу средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Жагубица за подстицање 

програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана и друге организације 

цивилног друштва из буџета општине Жагубица. 

 

Значење израза 

Члан.2. 

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на 

слободи удруживања више физичких и правних лица, основана ради остваривања и унапређења 

одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или Законом, уписана 

регистар надлежног у складу са законом. 

 

Области које представљају јавни интерес 

Члан 3. 

 Областима које представљају јавни интерес нарочито се сматрају програми 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,  заштите 

животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и 

непосредно следе јавне интересе 
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Средства за за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружење 

Члан 4. 

Средства за подстицање програма и недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружење грађана  и организације цивилног друштва додељују се на основу 

јавног конкуса.  

Висина средстава за доделу удружењима, као и позиције у буџету-раздео на коме се средства 

предвиђају, одређују се сваке године Одлуком о буџету општине Жагубица. 

Додела средстава се врши у целокупном износу или срaзмерно, у зависности од исказаних потреба, 

расположивих средстава и места на  ранг листи након оцењивања 

Средства која се, у складу са овим Правилником, одобре за реализацију програма јесу  

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

уговором . 

 

Фазе поступка 

Именовање Конкурсне комисије 

Члан 5. 

Ради спровођења јавног конкурса, пре доношења Одлуке о расписивању конкурса, председник 

општине именује Комисију за спровођење поступка избора програма од јавног интереса за доделу 

средстава из буџета општине Жагубица ( у даљем тексту комисија). Председник општине одређује 

састав, задатак и мандат комисије као и лице које за комисију обавља административне послове. 

 Комисија доноси одлуке већином гласова и сачињава записнике о свим радњама током спровођења 

јавног конкурса. 

 

Доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса 

Члан 6. 

Одлуку о расписивању конкурса, доноси председник општине, а конкурсни поступак спроводи 

Комисија . 

Одлуком о расписивању конкурса, дефинише се: предмет јавног конкурса, област за коју се конкурс 

расписује, износ средстава и рок у коме је комисија дужна да распише конкурс . 

Јавни конкурс 

Члан 7. 

Јавни конкурс се расписује за сваку буџетску годину а  уколико се не расподеле сва средства 

опредељена  за подстицање програма од јавног интереса, која су утврђена Одлуком о буџету општине 

Жагубица за текућу годину, конкурс се може расписати и више пута у току буџетске године. Јавни 

конкурс се оглашава  на званичној интернет страници општине Жагубица. Рок за подношење пријава  на 

конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања. 

 Текст конкурса садржи: предмет јавног конкурса, област и износ средстава за који се расписује 

конкурс, право учешћа на јавном конкурсу, рок реализације програма, мерила и критеријуме  за избор 

програма,  обавезна конкурсна документација коју треба доставити, начин подношење пријаве, рок за 

подношење пријаве и рок за одлучивање о избору програма и додели средстава, напомена да се 

програми који су финасирани у предходној години из општинског буџета а нису реализовани неће 

финасирати, број програма, који може да поднесе удружење, као и напомену да  непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Текст конкурса садржи и контакт податке особе, 

којој се заинтересована лица могу обратити за сва питања у вези са конкурсом и друге одредбе од 

важноси за реализацију конкурса. 

  

Услови за учешће на јавном конкурсу - основни услови 

 

Члан 8. 
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 Право  подношења пријаве на јавни конкурс имају организације цивилног друштва, које имају 

статус удружења у складу са Законом о удружењима, која су уписана у регистар надлежног органа и 

која испуњавају следеће услове: 

  

 имају седиште на територији општине Жагубица  и реализују програме од јавног интереса на 

територији општине Жагубица; 

 удружења која имају позитиван финасијски резултат у предходној години; 

 удружења која имају усвојен годишњи план рада  за годину у којој конкуришу који 

обухвата програме и активности у областима које су од јавног интереса; 

 удружења која  су оснивачким актом дефинисали  циљеве и задатке из  области 

наведених у члану 3 овог правилника; 

 законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма односно 

испуњеност уговорних обавеза за буџетска средства која су раније додељена удружењима за 

финасирање програма. 

  

Услови који се односе на трошкове програма и пројеката 

 

Члан 9. 

Трошкови програма или пројеката морају бити прихватљиви, неопходни за спровођење активности 

програма или пројеката и усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског 

управљања. 

Неприхватљиви трошкови програма  или пројеката су: 

- Трошкови активности на припреми предлога пројекта; 

- Заостали дугови и камате; 

- Трошкови набавке опреме која не служи за реализацију програма; 

- Плаћање  истих ангажованих лица по различитим основама у оквиру реализације једног 

програма/програма. 

 

Подношење пријаве на јавни конкурс и конкурсна документација 

 

Члан 10. 

 

Удружење подноси пријаву на јавни конкурс и конкурсну документацију у року од 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

 

Конкурсна документација садржи: 

1. Пријава на конкурс ; 

2. Детељан опис програма са пратећом документацијом ; 

3. Буџет програма; 

4. Изјава подносиоца пријаве ; 

5. Одлука о избору заступника удружења; 

6. Статут удружења; 

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

8. Завршни рачун за предходну годину (биланс стања и биланс успеха) са доказом да је 

извештај поднет Агенцији за привредне регистре;  

9.  Извештај  о степену реализације пројекта и  утрошеним средствима добијених из 

буџета општине Жагубица за реализацију програма удружења по претходном  конкурсу са 

финансијском документацијом и Изјавом о наменском коришћењу средстава у складу са 

закљученим уговором. 

 

Комисија ће по службеној дужности прибавити податке да ли је удружење уписано у регистар 

надлежног органа. 
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Давалац средстава може конкурсом  тражити и допунску документацију за одређену област у складу 

са законским одредбама, које регулиши ту област. Документа која се подносе уз пријаву на јавни 

конкурс прилажу се у оргиналу или као оверена фотокопија . 

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: 

Општинска управа Жагубица-Комисији за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења 

грађана која се финансирају из буџета општине Жагубица.Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

Непотпуне неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 

Мерила и критеријуими за избор програма и пројеката 

Члан 11. 

 Сви програми од јавног интереса за доделу средстава по конкурсу, који испуњавају основне 

услове, комисија оцењује према мерилима и критериријумима прописаним овим Правилником: 

1. Финансијски и организациони капацитет подносиоца пријаве тј да ли подносилац пријаве  има 

довољно техничког знања, професионалних капацитета укључујући стручност и искуства у 

вођењу пројеката, укључујући особље, опрему и способност вођења буџета током реализације 

пројекта. Максимално 10 бодова. 

2. Усклађеност програма са усвојеним локалним стратешким документима. Максимално 10 

бодова. 

3. Усмереност ка што већем броју корисника, обим задовољавања јавног интереса и степен 

унапређења стања у области у којој се пројекат реализује. Максимално 15 бодова. 

4. Одрживост пројекта (да ли ће се активност наставити и после финансирања из буџета општине 

и на који начин. Максимално 10 бодова. 

5. Допринос промоцији општине Жагубица, развоју општинске, регионалне и шире сарадње. 

Максимално 20 бодова. 

6. Постизање друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним 

животним ситуацијама. Максимално 15 бодова. 

7. Усмереност програма ка унапређењу и развоју традиционалног,  културног и 

уметничког стваралаштва. Максимално 15 бодова. 

8. Дужина трајања удружења. Максимално 5 бодова. 

 

Максимални укупни резултат 100 бодова. Средства се могу одобрити за програме, који након 

оцењивања имају најмање 50 бодова.  

 

Ближа мерила за избор и оцењивање програма применом критеријума из члана 11. овог Правилника као 

и допунске критеријуме, који су специфични за одређену област утврђује комисија. 

         Члан 12. 

Пре бодовања Комисија ће извршити проверу да ли су подносиоци пријава већ били корисници 

буџетских средстава и да ли су добијена средства искористили наменски и оправдали. Уколико 
подносиоци пријава нису оправдали средства добијена из буџета општине Жагубица њихови програми 

неће се оцењивати и рангирати. 

Члан 13. 

Утврђивање ранг листе  

По спроведеном поступку јавног конкурса комисија утврђује ранг листу вредновања и рангирања 

пријављених програма у року од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа 
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вредновања и рангирања програма, објављује се на званичној интернет страници општине Жагубица и 

огласним таблама. Рок за подношење приговора је 3 ( три)  дана од дана објављивање листе. Одлуку о 

приговору комисија доноси у року 3 (три) дана од дана његовог пријема. Коначну листу, комисија 

доставља председнику општине. 

 

 

Одлука о избору програма и пројеката 

Члан 14. 

  Одлуку о избору програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Жагубица на 

основу коначне ранг листе доноси председник општине у року од 3 (три) дана од дана утврђивања 

коначне  ранг листе. 

       Одлука садржи : листу свих програма којима ће бити додељена средства на основу спроведеног 

конкурса, назив удружења која су поднела пријаве,као и износ средстава, који ће бити додељен сваком 

програму. Одлука треба да садржи и укупан износ средстава који ће бити додељен на основу 

спроведеног конкурс, намену и начин преноса средстава удружењима грађана . Одлука о избору 

програма  удружења грађана доставља се учесницима који су изабрани на конкурсу.  

 

Уговор о финасирању пројеката и програма од јавног интереса  

која реализују удружења  

Члан 15. 

По пријему Одлуке о избору програма, удружења закључују уговор са председником општине 

Жагубица, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: 

предмет програма, рок у коме се програм реализује, износ средстава и начин пренос средстава. 

Уговором се такође утврђују обавезе подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права 

и обавезе уговорних страна 

 

Члан 16. 

Праћење и еваулација програма и пројеката 

Корисници средстава из овог Правилника дужни су да најкасније у року од 30 дана од дана 

реализације програма, доставе Комисији   извештај о реализацији програма са пратећом финансијском 

документацијом.  За програме и пројекте, који се реализују у фазама и  чија реализација траје дуже од  

шест месеци, корисник средстава у обавези је да комисији достави извештај за период  и  за одобрена 

средства дефинисана уговором.   

Комисија након обраде достављених извештаја корисника средстава, доставља Општинском већу 

општине Жагубица обједињени Извештај са својим мишљењима и предлозима на разматрање и 

усвајање. Мишљења и предлози комисије нису обавезујући приликом одлучивања Општинског већа.  

Уколико удружење није доставило тражене извештаје из става 1.овог члана или ако су одобрена 

средства ненамески утрошена, корисници средстава су дужни да у општински буџет општине Жагубица 

врате уплаћена средства. У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог 

уговора као и у случају непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених 

средстава у општински буџет, давалац средстава ће покренути одговарајући поступак пред надлежним 

судом. 

Правилник о критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава 

из буџета општине Жагубица за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

удружења, ступа на снагу даном доношења и биће  објављен  у Службеном гласнику општине 

Жагубица. 
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Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину, поступку и 

критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Жагубица, 

број: II -01-401-5-1/14  и Правилник о изменама и допунама  . Правилника о начину, поступку и 

критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Жагубица, 

број: II-01-400-14/16 од 12.01.2016.године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:  II – 01- 401-1158/16 

Дана: 13.09.2016.               

                                                                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 

                        САФЕТ ПАВЛОВИЋ 
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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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