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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 

бр. 129/07) и члана 38. и 107. Статута општине Пожега (''Службени лист 
општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на 
седници од 23.12.2010. године, донела је  

 
 
 

Одлуку о финансирању пројеката удружења  
из буџета општине Пожега 

 
 
 

1. Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком прописују се услови, начин и поступак финансирања 
пројеката удружења из буџета општине Пожега (у даљем тексту: Општина). 

Одлуком о буџету општине за сваку буџетску годину опредељују се 
средства за финансирање пројеката удружења.  

 
Члан 2. 

 
Појмови: 

– Удружење је правно лице уписано у регистар удружења  
– Финансирање удружења је давање донације из буџета Општине за 

реализацију пројеката удружења 
 

Члан 3. 
 

Удружење може добити финансирање пројекта из буџета општине 
уколико већи део својих пројектних активности реализује на територији 
Општине.  

У случају да се мањи део пројектних активности реализује на 
територији Општине, финансирање из буџета Општине може се добити 
само за активности које се спроводе на територији Општине. 

Изузетно, Комисија за финансирање пројеката удружења може 
одлучити да предложи за финансирање пројекат чији се већи део 
активности реализује ван територије Општине, уколико је то у интересу 
општине Пожега. У овом случају Комисија за финансирање пројеката 
удружења дужна је да посебно образложи свој предлог председнику 
Општине. 
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Члан 4. 
 

Финансирање пројекта удружења из буџета Општине врши се на 
основу јавног конкурса. 

Изузетно, може се суфинансирати пројекат удружења без јавног 
конкурса. У случају суфинансирања пројекта удружења без јавног конкурса 
из буџета Општине може се суфинансирати највише 20% укупног буџета 
пројекта. 

 
Члан 5. 

 
Новац за финансирање пројеката удружења мора се потрошити у 

буџетској години за коју је намењен у складу са уговором о финансирању 
удружења. 

 
Члан 6. 

 
Једно удружење може се финансирати највише до 40% од укупног 

износа намењеног за финансирање удружења у буџету Општине. 
Алтернатива: смањити проценат средстава које једно удружење 

може добити у једној години. 
 
 
 

2. Комисија за финансирање пројеката удружења 
 
 

Члан 7. 
 

Комисија за финансирање пројеката удружења (у даљем тексту: 
Комисија): 

– расписује и спроводи јавни конкурс за финансирање пројеката 
удружења 

– одлучује о предлозима пројекта 
– предлаже председнику Општине са којим удружењима да закључи 

и да раскине уговор о финансирању 
– разматра и усваја извештаје удружења о одобреним пројектима 

 
Члан 8. 

 
Комисија има пет чланова које именује председник Општине, са 

мандатом од две године. Једно лице може бити бирано највише два пута 
узастопно за члана Комисије. 

Поред чланова Комисије из става 1. овог члана у раду Комисије могу 
да учествују и лица која имају искуства у областима за које се расписује 
конкурс за доделу средства.  

Пословником о раду Комисије регулисаће се права и обавезе лица из 
става 2. овог члана. 
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Члан 9. 

 
Два члана Комисије морају имати најмање две године искуства у раду 

у удружењима.  
 

Члан 10. 
 

Председник Општине именоваће чланове Комисије у року од два 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 11. 

 
Комисија доноси одлуке простом већином од укупног броја чланова.  
Комисија бира председника Комисије, а може изабрати и заменика 

председника из реда својих чланова. 
 

Члан 12.  
 

Комисија доноси пословник о свом раду и етички кодекс.  
 

Седнице Комисије сазива председник Комисије, по сопственој 
иницијативи, или на писмени захтев најмање два члана Комисије. 

 
Члан 13. 

 
Својство члана Комисије престаје: 
– подношењем писмене оставке председнику општине 
– истеком мандата у који је изабран 
– разрешењем од стране председника Општине у случају 

несавесног или нестручног рада 
– трајним губитком радне способности за вршење послова члана 

Комисије – даном доношења одлуке председника Општине 
– смрћу члана Комисије 

 
Члан 14. 

 
Председник Општине дужан је да у року од месец дана именује новог 

члана Комисије, од дана престанка својства члана Комисије. 
 

Члан 15. 
 

Комисија доноси правилник о јавном конкурсу и условима за 
финансирање удружења, образац за подношење предлога пројеката, 
правилник за извештавање о реализацији пројекта, уговор о финансирању 
удружења и друга документа у вези са финансирањем удружења из буџета 
општине. 
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Члан 16. 

 
Административне и стручне послове за Комисију обавља општинска 

управа.  
 

Члан 17. 
 

Чланови Комисије имају право на новчану надокнаду за рад у 
Комисији и надокнаду других трошкова.  

Председник Општине одређује висину новчаних надокнада из става 
1. овог члана. 
 

3. Јавни конкурс за финансирање удружења  
из буџета општине Пожега 

 
Члан 18. 

 
Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења садржи: 
– области у којима ће се финансирати пројекти удружења 
– услове које удружење треба да испуну да би се одобрило 

финансирање пројекта из буџета општине 
– смернице о наменама за које се средства могу користити током 

реализације пројекта удружења 
– смернице о висини и начину финансирања удружења из буџета 

Општине 
– извештавање током и након реализације пројекта удружења 

 
Рок за подношења предлога пројеката је најмање месец дана  од 

дана објављивања конкурса у Службеном гласнику Општине.  
Јавник конкурс објављује се на интернет сајту Општине и у локалним 

медијима. 
 

Члан 19. 
 

У року од месец дана од завршетка јавног конкурса Комисија 
објављује у Службеном гласнику Општине листу пројеката удружења која 
предлаже за финансирање и листу пројеката удружења која не предлаже за 
финансирање из буџета општине.  

Листе из става 1. овог члана морају бити образложене. 
 

Члан 20. 
 

Председник општине у року од 10 дана од објављивања листе 
пројеката удружења која је Комисија предложила за финансирање 
закључује уговор о финансирању са истим.  
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Уколико председник Општине не закључи уговор о финансирању 
пројекта удружења  дужан је да писмено образложи Комисији разлоге због 
којих није закључен уговор са удружењем. 

 
4. Суфинансирање пројеката удружења без јавног конкурса 

 
Члан 21. 

 
Комисија може предложити председнику Општине суфинансирање 

пројекта удружења у износу до 20% од укупног буџета пројекта, без јавног 
конкурса. 

Комисија ће предложити суфинансирање пројекта удружења, без 
јавног конкурса, уколико је пројекат подржан од другог донатора након 
завршетка јавног конкурса у буџетској години у којој се тражи 
суфинансирање. 
 

У случају суфинансирања пројеката без јавног конкурса примењују се 
остале одредбе ове одлуке које нису у супротности са чланом 21. и чланом 
22.  

 
Члан 22. 

 
Председник Општинe одлучује да ли ће закључити уговор о 

суфинансирању пројекта удружења, без јавног конкурса, у року од 15 дана 
од дана пријема писменог предлога Комисије. 

Уколико председник Општине не закључи уговор о суфинансирању 
пројекта удружења, без јавног конкурса, дужан је да достави писано 
образложење Комисији. 

 
 

5. Уговор о финансирању пројекта удружења 
 из буџета Општине 

 
Члан 23. 

 
Уговор о финансирању пројекта удружења из буџета Општине 

потписују председник Општине и овлашћени представник удружења. 
 
 

Члан 24. 
 

Уговор о финансирању пројекта удружења из буџета Општине 
садржи: 

– усвојени предлог пројекта удружења 
– податке о странама потписницама 
– период реализације 
– поступак исплате средстава 
– обележавање Општине као донатора пројекта 
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– извештавања удружења о пројекту 
– услови и поступак раскида уговора 
– у случају набавке опреме, располагање истом по завршетку 

пројекта 
– и други елементи значајни за реализацију уговора 

 
Члан 25. 

 
У случају раскида уговора о финансирању пројекта удружења, 

Комисија одређује који новчани износ удружење треба да врати Општини. 
 

Члан 26. 
 

Удружење са којим је раскинут уговор о финансирању не може 
добити средства, на основу ове одлуке, у року од 5 година од дана раскида 
уговора. 
 

Одговорно лице удружења, у случају из става 1. овог члана, не може 
бити овлашћен представник, члан управног одбора или ангажовано лице на 
пројекту другог удружења које тражи од Општине финансирање пројеката у 
периоду наведеном у ставу 1. овог члана. 

 
Члан 27. 

 
Уколико Општина има презентацију на интернету, завршни извештаји 

о реализованим пројектима удружења објављују се на интернет 
презентацији Општине. 

 
 

6. Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 28. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Пожега''. 
 

 
01 Број: 011-26/10 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК, 
                     Драги ЕрићДраги ЕрићДраги ЕрићДраги Ерић    
 


