На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРС“ бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон) , члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују
удружења („Службени гласник РС „ бр. 8/12 и 94/2013), члана 68 . Статута општине Бачка
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и
12/2014) Председник општине, дана 04.02.2015. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују критеријуми, услови, обим, начин, поступпак доделе
средстава за суфинансирање трошкова функционисања и за манифестације из програма удружења
грађана из буџета општине Бачка Топола из области:
- културе и вере,
- спорта и рекреације, осим спортских организација,
- социјалне и дечије заштите,
- заштите животне средине,
- пољопривреде,
- монографија и издавања књига
- новинско издавачке делатности и
- развој привреде и предузетничке делатности,
као и начин и поступак враћања неутрошених односно ненаменски утрошених средстава.
Члан 2.

Под удружењем грађана, у смислу овог Правилника, подразумева се добровољна и
невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или
правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег
циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног
органа у складу са законом.
Члан 3.

Распоред и коришћење средстава удружењима грађана врши се у складу са Законом,
Уредбом , овим Правилником и Одлуком о буџету општине Бачка Топола за текућу годину.
Члан 4.

Висину финансијских средстава за текућу годину утврђује Конкурсна комисија за
спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета
општине Бачка Топола(у даљем тексту:Комисија), коју именује Општинско веће општине
Бачка Топола на период од 4 године.
Комисија се састоји од председника и 6 чланова.

Члан 5.

Комисија има следеће надлежности:
-припрема конкурсну документацију у складу са Уредбом,
-оглашава јавни конкурс на званичној интернет страни општине,
-утврђује листу вредновања и рангирања пријава удружења грађана, најкасније 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава,
-подноси Председнику општине предлог Одлуке о додели финансијских средстава за
суфинансирање трошкова функционисања или манифестација из програма, учесницима
конкурса у року од 8 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања.
Члан 6.

Седницама Комисије председава председник Комисије, кога у његовом одсуству
замењује један од чланова кога он одреди.
Комисија одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
Комисија о свом раду води записник.
II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан7.
Додела средстава врши се једном годишње, на основу јавног конкурса.
Конкурс расписује Комисија, почетком године најкасније до 15. фебруара текуће
године .
Средства која се не доделе на основу јавног конкурса, распоређује председник
општине решењем на основу критеријума из овог Правилника.
Члан 8.
Избор удружења грађана који ће се суфинансирати за функционисање или
одржавање манифестација, средствима из буџета Општине врши се применом следећих
критеријума:
1) референце: област за коју се врши суфинансирање, дужина трајања, број лица која се
укључују у реализацију, могућност развијања делатности удружења грађана и њихова
одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у
области у којој се средства реализују;
3) суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из других извора: сопствених
прихода, , фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост: да ли су раније коришћена
средства буџета општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Ближа мерила за избор применом критеријума из става 1. овог члана, као и допунске
критеријуме који су специфични за одређену област утврђује Комисија.
Члан 9.
Удружења грађана - учесници конкурса подносе пријаву Комисији.
Уз пријаву учесници обавезно достављају:

1) уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа;

2) оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви
удружења остварују у области у којој се програм реализује
3) попуњен образац пријаве
4) доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну
годину.
Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 8 дана од дана објављивања
конкурса.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију
по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријава, у року од три дана од дана
објављивања листе.
Члан 10.
Вредновање се врши након провере
Правилника.

испуњености критеријума из члана 8. овог

Члан 11.
Вредновање се врши попуњавањем формулара који садржи три опције:
1. „Нарочито подржавам пружање финансијске подршке овом удружењу грађана “ и
вреднујем са 10 бодова“,
2. „Подржавам пружање финансијске подршке овом овом удружењу грађана“ и
вреднујем са 5 бодова“,
3. „ Против сам пружања финансијске подршке овом удружењу грађана“ – 0 бодова“.
Након попуњавања формулара чланови Комисије, врше сумирање добијених бодова
код сваког учесника конкурса и сачињавају листу вредновања и рангирања пријава.
Члан 12.
Након доношења листе вредновања и рангирања пријава, Комисија подноси
Председнику општине предлог Одлуке о додели финансијских средстава за суфинансирање
трошкова функционисања или манифестација из програма, учесницима конкурса.
Предлог Комисије са образложењем потписују сви чланови комисије.
Члан 13.
Председник општине доноси Решење о додели финансијских средстава за
суфинансирање трошкова функционисања односно манифестација удружења грађана, које
решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Председник општине, на званичном веб-сајту Општине, поред решења о додели средстава,
објављује и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од
траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним
средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Члан 14.
Текст конкурса садржи:
-критеријуме у складу са Законом и овим Правилником које удружење-предлагач треба да
испуни,
-износ средства за суфинансирање трошкова функционисања или манифестација из
програма учесницима конкурса,

-рок реализације ,
-обавезну конкурсну документацију коју треба доставити
-начин пријављивања на конкурс.
Конкурс се обљављује на званичној интернет страници општине и доставља
средствима јавног информисања .
Члан 15.
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу „ Пријава на конкурс за
суфинансирање трошкова функционисања и манифестација из програма удружења
грађана у општини Бачка Топола из буџета општине Бачка Топола“, која је саставни
део овог Правилника.
Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву .
Уколико исто удружење грађана поднесе више пријава разматраће се само пријава
која је прва предата.
Члан 16.
Након доношења Одлуке о додели финансијских средстава учесницима конкурса,
закључује се уговор између удружења грађана и Председника општине.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе између
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију, обавеза
подношења извештаја о реализацији добијених средстава, као и друга права и обавезе
између уговорних страна.
У случају да представници удружења грађана не потпишу уговор у року од 5 дана од
позива за потписивање, сматраће се да су одустали од додељених средстава.
Један примерак закљученог уговора о додели финансијских средстава, доставља се
Општинској управи-Одељењу за финансије ради реализације истог.
Члан 17.
Удружења грађана којима су додељена средства, дужна су да у року од 30 дана од
дана утрошка добијених средстава, а најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о
реализацији средстава.
Извештаји се подносе у писаном облику, предајом на писарницу Општинске управе
Бачка Топола или поштом.
III ПОСТУПАК ВРАЋАЊА ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Члан 18.

Ако удружења грађана добијена средства не користе наменски, дужна су да иста
врате .
Услови и начин враћања неутрошених средстава, утврђује се уговором, који се
закључује у складу са одредбама члана 16. овог Правилника.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о финансирању удружења грађана
из буџета општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ број 3/2014).

Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Бачка Топола“.
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