
На пснпву шлана Зб. Закпна п удружеоима( „Сл.гласник РС“, бр.51/09,99/11- 
др.закпни),шлана З2.став б.Закпна п црквама и верским заједницама( „Сл.гласник РС“, бр.36/2006) 
и шлана 40.Статута ппщтине Гплубац( „Службени гласник ппщтине Гплубац“, бр.7/08,6/11, 6/14 и 
14/16), 

 Скупщтина ппщтине Гплубац, на свпјпј седници пдржанпј дана 20.02.2019.гпдине, дпнела 
је следећи 

ПРАВИЛНИК 
O начину и ппступку пствариваоа права на дпделу средстава из буџета 

ппштине Гплубац удружеоима, црквама и верским заједницама на теритприји 
ппштине Гплубац, кап и регипналним удружеоима пспба са инвалидитетпм, 

кпја реализују свпје активнпсти за грађане ппштине Гплубац 
 
 
 I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овим Правилникпм пдређују се ближи критеријуми, нашин и ппступак расппделе 

средстава удружеоима, црквама и верским заједницама, кап и регипналним удружеоима пспба 
са инвалидитетпм, кпја реализују активнпсти за грађане ппщтине Гплубац. ( у даљем тексту 
:КОРИСНИЦИ), за прпграме, кпји су пд јавнпг интереса и кпји се финансирају из бучета ппщтине 
Гплубац.  
 

Члан 2. 
Средства намеоена кприсницима, из шлана 2. пвпг Правилника кпристе се за релизацију 

прпграма из пбласти спцијалне защтите, бирашкп инвалидске защтите,защтите лица са 
инвалидитетпм, друщтвене бриге п деци, ппдстицаоа наталитета, ппмпћи старим 
лицима,здравствене защтите,защтите прпмпвисаоа људских и маоинских права,защтите интернп 
расељених и избеглих лица,пбразпваоа, нефпрмалнпг пбразпваоа,науке, пдрживпг развпја, 
защтите пптрпщаша,прпграми за младе, екплпгије, защтите живптне средине и здравља 
грађана,ппдстицаоа и развпја привредних деланпсти,(туризам,ппљппривреда,занатствп, стари и 
ретки занати,задругарствп,и др.),културне бащтине,негпваоа истпријских текпвина,културнп-
уметнишкпг стваралащтва,активнпсти пензипнера,афирмисаоа равнпправнпсти пплпва, других 
садржаја кпји дппринпсе убрзанпм развпју ппщтине Гплубац и афирмацији грађанскпг активизма.  
 

Члан 3. 
Висина средстава за финансираое прпграма и прпјеката кприсника, из пвпг Правилника, 

утврђују се сваке гпдине пдлукпм п буцету ппщтине Гплубац.  
Кприсници мпгу ушествпвати највище са две пријаве у тпку једне бучетске гпдине.  

 
II ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА  
 

Члан 4. 
Средства за финансираое прпграма кприсника, из шлана З.пвпг Правилника, дпдељују се 

на пснпву јавнпг кпнкурса.  
Јавни кпнкурс се пбјављује на пгласнпј табли ппщтине Гплубац и на званишнпј интернет 

презентацији ппщтине Гплубац. 
 Јавни кпнкурс се расписује ппшеткпм гпдине за текућу гпдину, при шему се ташан рпк за 

ппднпщеое пријава дефинище текстпм јавнпг кпнкурса.  



Члан 5. 
Пријава на кпнкурс ппднпси се Опщтинскпм већу ппщтине Гплубац,у рпку, кпји се 

дефинище у тексту јавнпг кпнкурса.Опщтинскп веће разматра приспеле пријаве, утврђује да ли су 
исте уредне и пптпуне и дпнпси пдлуку п расппдели средстава.  

Прпграм,пднпснп прпјекат кпјим кприсник кпнкурище за средства садржи: 
 1. назив прпјекта; 
 2. ппис прпјекта;  
3. циљеве прпјекта; 
 4. детаљни ппис прпјектних активнпсти( прпграмске активнпсти, време трајаоа, циљна 

група на кпју се пднпси, динамику реализације);  
5. пшекиване резултате прпграма; 
 6. нашин праћеоа прпграма;  
7. бучет прпјекта( са назнакпм кпје трпщкпва ппкрива мими тражених средстава).  
Пријаве на кпнкурс ппднпсе се у писанпм пблику, ппднпщеоем на писарницу Опщтинске 

управе   Гплубац.  
Кприсник мпже кпнкурисати са једним или вище прпјеката, али се реализација мпра 

заврщити у текућпј гпдини. 
 

Члан 6. 
Приликпм расппделе средстава припритет има пнај кприсник шији је прпграм усмерен 

према већем брпју кприсника и кпји задпваљава критеријум пдрживпсти, кап и кприсник кпга су 
већински пснпвали грађани ппщтине Гплубац и имају седищте на теритприји ппщтине Гплубац.  

Накпн дпнпщеоа пдлуке п расппдели средстава, са изабраним ппднпсипцима пријава 
закљушују се угпвпри п финансираоу прпграма,пднпснп прпјеката.  

Угпвпр, из претхпднпг става пвпг шлана, закљушује у име ппщтине Гплубац, председник 
ппщтине.  

Угпвпрпм се уређују међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс 
пдпбрених средстава, пбавеза ппднпщеоа извещтаја п реализацији прпграма, пднпснп прпјекта, 
кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна.  
 

Члан 7. 
Изабрани ппднпсипци пријава, кпјима су пдпбрена бучетска средства, дужни су да у рпку 

пд 30 дана пп заврщетку прпграма, пднпснп прпјекта, а најкасније дп заврщетка текуће гпдине, 
ппднесу извещтај п реализацији истпг и дпставе дпказе п наменскпм трпщеоу средстава.  

Извещтаји се ппднпсе Опщтинскпм већу ппщтине Гплубац, неппсреднпм предајпм на 
писарницу Опщтинске управе Гплубац, пднпснп путем ппщте. 
 
 III ППСТУПАК ВРАЋАОА НЕНАМЕНСКИ УТРПШЕНИХ СРЕДСТАВА  
 

Члан 8. 
Укпликп се приликпм пренпса средстава за реализацију прпграма, пднпснп прпјекта, 

утврди да изабрани ппднпсипци пријава дпбијена средстства не кпристе за реализацију 
пдпбрених прпграма, дужни су да врате дпбијена средства.  

Услпви и нашин враћаоа ненаменских средстава утврдиће се угпвпрпм, кпји се закљушује у 
складу са шланпм 7.пвпг Правилника .  
 
 
 



 
IV ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  
 

Члан 9. 
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п нашину и ппступку 

пствариваоа права на дпделу средстава из бучета ппщтине Гплубац удружеоима, црквама и 
верским заједницама, на теритприји ппщтине Гплубац, кап и регипналним удружеоима пспба са 
инвалидитетпм, кпја реализују свпје активнпсти за грађане ппщтине Гплубац, брпј: 400-8/2016, пд 
26.01.2016.гпдине.  
 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу нареднпг дана пд дана дпнпщеоа и има се пбјавити у 

„Службенпм гласнику Опщтине Гплубац''. 

 

Брпј:400-18/2019 

СКУПШТИНА ППШТИНЕ ГПЛУБАЦ 

 

             ПРЕДСЕДНИК 
                      Зпран Ћиркпвић, с.р. 
           

           
 

 


