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На основу члана 38. Закона о 
удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/09 и 
99/11), Уредбе о средствима за подстицање 
програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења ("Сл. гласник РС", бр. 8/12 и 
94/13) и члана 44. и 107. став 2. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13, 11/14, 20/14 и 
28/14) Градоначелник града Зрењанина, дана 15. 
јануара 2015. године, донео је 
 

ПРАВИЛНИК 
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / 

ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, САВЕЗА И 
ДРУГИХ АСОЦИЈАЦИЈА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређује се начин, 

поступак и критеријуми остваривања права на 
расподелу средстава распоређених Одлуком о 
буџету града Зрењанина, за програмске 
активности и пројекте удружења, савеза и 
других асоцијација (у даљем тексту: корисници 
средстава). 

Члан 2. 
 

Право учешћа у расподели средстава из 
члана 1. овог Правилника, имају корисници 
средстава који су регистровани на територији 
града Зрењанина, с тим да све програме/пројекте 
морају реализовати на територији града 
Зрењанина или ван територије града Зрењанина, 
а да својим активностима представљају Град. 
 

Члан 3. 
 

Висина средстава за реализацију 
програма/пројеката корисника средстава 
утврђује се Одлуком о буџету града Зрењанина и 
финансијским плановима за извршавање буџета 
за текућу годину.  

Члан 4. 
 

Средства за програме/пројекте 
корисницима средстава распоређују се путем 
Конкурса за расподелу средстава за 
финансирање, односно суфинансирање 
програма/пројеката удружења, савеза и других 
асоцијација (у даљем тексту: Конкурс). 

Конкурс расписује Градоначелник након 
усвајања Одлуке о буџету града Зрењанина за 
текућу годину, а поступак спровођења Конкурса 
спроводи Комисија. 
 

Члан 5. 
 

Једно удружење, савез или друга 
асоцијација може учествовати са највише два 
предлога програма/пројекта на јавном  Конкурсу 
у току једне буџетске године. 
 

Члан 6. 
 

Средства за програмске активности и 
пројекте могу се распоредити корисницима 
средстава за реализацију пројеката из следећих 
области: социјална заштита, борачко 
инвалидаска заштита, заштита интерно 
расељених лица са Косова и Метохије и 
избеглица, подстицање наталитета, помоћи 
старима, здравствене заштите и промовисања 
људских и мањинских права, образовања, науке, 
информисања, заштите животне средине, 
одрживог развоја, заштите животиња, заштите 
потрошача, борбе против корупције, као и 
хуманитарни и други програми у којима 
удружење искључиво и непосредно следи јавне 
потребе. 

Члан 7. 
 

Текст конкурса садржи: 
1. критеријуме које удружење предлагач 

програма/пројекта треба да испуни; 
2. износ средстава за планиран за 

финансирање програма/пројекта удружења; 
3. рок за реализацију програма/пројекта; 
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4. обавезна конкурсна документација 
коју треба доставити; 

5. начин пријављивања на конкурс; 
6. документа која је потребно приложити 

уз пријаву; 
7. место и рок за достављање пријаве на 

конкурс и одлучивање о додели средстава 
удружењима. 

 
Конкурс за доделу средстава за 

финансирање, односно суфинансирање 
програма/пројеката удружења, савеза и других 
асоцијација објављује се на званичној интернет 
презентацији града Зрењанина www.zrenjanin.rs 
и у недељном листу "Зрењанин". 

 
Члан 8. 

 
Удружење грађана подноси пријаву на 

конкурс која подразумева подношење конкурсне 
документације у предвиђеном року Комисији. 
 Конкурсна документација садржи: 

- Пријавни образац (који садржи образац 
за предлог пројкета и образац за буџет пројекта); 

- Фотокопију решења о упису у регистар 
код Агенцији за привредне регистре (АПР); 

- Оверену фотокопију извода из статута 
удружења у коме је утврђено да се циљеви 
удружења остварују у области у којој се програм 
реализује; 

- Писмену изјаву о обезбеђивању 
сопственог финансирања или суфинансирања. 
 

Пријавни образац треба попунити јасно и 
прецизно, како би пријава могла да се процени 
на најбољи могући начин. 

 
Члан 9. 

 
Комплетна конкурсна документација се 

доставља у једној запечаћеној пошиљци. 
 Пријава се предаје на писарницу 

(канцеларија бр. 53) или шаље поштом на доле 
назначену адресу: 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
- Конкурс за расподелу средстава за програмске 

активности и пројекте удружења, савеза и 
других асоцијација - 

Трг Слободе 10 
З р е њ а н и н  

Члан 10. 
 
 Предложени програм/пројекат треба да, у 
погледу квалитета и садржине, испуњава следеће 
критеријуме који се бодују са највише 100 поена 
и да се, по правилу реализује у текућој години. 

- Законитост и ефикасност коришћења 
средстава која се огледа у провери да ли су 
раније коришћена буџетска средства за 
финансирање активности организације и ако 
јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе – 5 
поена; 

- Одрживост ранијих програма/пројеката 
– 5 поена; 

- Капацитет носиоца пројекта/програма, 
предложене квалификације и референце 
пројектног тима усклађене са предложеним 
циљевима, резултатима и активностима пројекта 
– 20 поена; 

- Релевантност програма/пројекта за 
остваривање јавног интереса дефинисаног 
конкурсом – 5 поена; 

- Усклађеност планираних активности с 
циљевима и очекиваним резултатима и циљном 
групом – 10 поена; 

- Разрађеност и изводљивост плана 
реализације програма/пројекта – 5 поена; 

- Остваривост планираних резултата и 
мерљивост индикатора – 10 поена; 

- Развојна, институционална и 
финансијска одрживост пројекта – 5 поена; 

- Значај промене која се очекује након 
примене програма/пројекта – 5 поена; 

- Економска оправданост предлога 
буџета у односу на циљ и пројектне активности 
– 10 поена; 

- Прецизно и детаљно приказан 
наративни буџет пројекта који објашњава 
усклађеност предвиђеног трошка са 
програмским/пројектним активностима – 10 
поена; 

- Промоција, то јест публицитет који се 
огледа у начину информисања циљне групе и 
шире јавности о програму/пројекту – 5 поена. 

- Усклађеност програма/пројекта са 
Стратегијом одрживог развоја града Зрењанина 
2014-2020 и Стратегијом разовја културе града 
Зрењанина за период 2014-2022. године - 5 
поена. 

Члан 11. 
 

Програми/пројекти се морају 
реализовати на територији града Зрењанина, 
осим оних активности које непосредно 
произилазе из чланства у савезу или асоцијацији. 

 
Члан 12. 

 
Трошкови морају бити стварни, 

оправдани и у непосредној вези са циљевима 
удружења. 
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Члан 13. 
 
 Комисију из члана 4. овог Правилника 
именује Градоначелник посебним решењем.  

Комисија има председника и четири 
члана, одлуке доноси на седницама већином 
гласова присутних чланова. 

Седницу Комисије сазива и њеним радом 
руководи председник Комисије. 

Седница Комисије може се одржати ако 
је присутна већина од укупног броја чланова 
Комисије. 

Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности. 

 
Члан 14. 

 
 Поступак по Конкурсу спроводи 
Комисија која разматра поднете пријаве и врши 
бодовање сваког програма/пројекта према 
критеријумима наведеним у члану 10. овог 
Правилника. 

Непотпуне и неблаговремене, као и 
пријаве које нису на прописаном обрасцу или 
нису поднете од стране овлашћених лица 
Комисија неће узети у разматрање, исте ће бити 
одбијене. 

Члан 15. 
 
  О спроведеном поступку јавног конкурса 
Комисија води записник и сачињава предлог 
Одлуке о расподели средстава за програмске 
активности и пројекте удружења, савеза и 
других асоцијација који се финансирају из 
буџета града Зрењанина и исте доставља 
Градоначелнику града Зрењанина најдуже у року 
од 15 дана од дана закључења конкурса..  
 На листу из става 1. овог члана учесници 
конкурса имају право приговора у року од 3 
(три) дана од дана њеног објављивања.  

Одлуку о приговору конкурсна комисија 
доноси у року од 15 дана од дана његовог 
пријема. 

Члан 16. 
 

 Градоначелник на основу записника и 
предлога Комисије, доноси Решење о избору 
програма рада/пројекта удружења, савеза и 
других асоцијација који се финансирају из 
буџета града Зрењанина у року од 15 дана од 
дана пријема докумената од стране Комисије. 
 Решење садржи износ, намену и начин 
преноса средстава удружењима, савезима и 
другим асоцијацијама. 

Коначна листа удружења, савеза и 
других асоцијација који су остварили право на 

финансирање односно суфинансирање 
програма/пројеката биће објављена на званичној 
интернет страници града Зрењанина. 

 
Члан 17. 

 
 Решење о избору програма рада/пројекта 
удружења, савеза и других асоцијација доставља 
се учесницима у поступку у року од 8 дана од 
доношења истог. 
 

Члан 18. 
 
 По пријему Решења о избору 
програма/пројекта удружења, савези и друге 
асоцијације, закључиће уговор о финансирању 
програма/пројекта из буџета града Зрењанина се 
најкасније у року од 30 дана. 
 Уколико се подносилац одобреног 
програма/пројекта не одазове позиву за 
закључивање уговора у року од 30 дана од дана 
пријема позива, сматраће се да је одустао од 
предлога програма/пројекта. 
 

Члан 19. 
 
 Уговором о финансирању 
програма/пројекта из буџета града Зрењанина 
уређују се међусобна права, обавезе и 
одговорности уговорних страна, а нарочито: 

1. утврђен предмет програма/пројекта, 
2. рок у коме се програм реализује, 
3. конкретне обавезе уговорних страна, 
4. износ средстава и начин обезбеђења и 

преноса средстава и 
5. инструменте обезбеђења за случај 

ненаменског трошења средстава обезбеђених за 
реализацију програма, односно за случај 
неизвршења уговорне обавезе – предмета 
програма. 

Члан 20. 
 
 Корисници средстава који су добили 
средства за реализовање програма/пројекта 
морају најмање једном годишње да чине 
доступним јавности извештај о свом раду и о 
обиму и начину стицања и коришћења средстава 
и тај извештај достављају Градоначелнику града 
Зрењанина. 

Члан 21. 
 

Корисници средстава дужни су да 
доставе извештај о утрошку одобрених 
средстава након реализовања 
програмских/пројектних активности Одељењу за 
друштвене делатности и то на прописаним 
обрасцима најкасније до краја текуће године. 
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Уколико се извештаји из претходног 
става не доставе, пријава за доделу нових 
средстава неће бити узета у разматрање од 
стране Комисије. 
 

Члан 22. 
 
 Надзор над извршавањем уговором 
утврђених послова врши Одељење за финансије 
и Одељење за друштвене делатности Градске 
управе града Зрењанина. 
 

Члан 23. 
 
 Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о расподели 
средстава за програмске активности  и пројекте 
удружења, савеза и других асоцијација 

("Службени лист града Зрењанина", број 1/10, 
3/10, 22/11, 8/13 и 4/14).  
 

Члан 24. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном листу 
града Зрењанина”. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:  020-8/2015-4-II   
Дана: 15. јануара 2015. године  
З Р Е Њ А Н И Н  
 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 Чедомир Јањић,с.р. 
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