СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 2. ВРБАС 11. ЈАНУАР 2022. ГОДИНА LVI
4.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон и 47/18), члана 38. Закона о
удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11-други закон, 99/11-други
закон и 44/18-други закон), члана 5. став 2. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења („Службени Гласник РС“, број 16/18) и члана 14. и
61. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/18), Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној дана 11. јануара 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНСКИМ КРИТЕРИЈУМИМА КОЈИ СУ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ОДРЕЂЕНУ
ОБЛАСТ И МЕРИЛИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Члан 1.
Овим Правилником одређују се допунски критеријуми и мерила за доделу
средстава из буџета општине Врбас за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма и манифестација од јавног интереса, а које
реализују удружења на територији општине Врбас у текућој години /у даљем тексту:
финансирање програма од јавног интереса/.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењује се Уредба о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /„Службени
гласник РС'', број 16/18/.
Овај Правилник се не примењује на финансирање програма од јавног
интереса из буџета општине Врбас које је уређено посебним законом и прописима
донетим на основу тог закона /култура, спорт, традиционалне цркве и
традиционалне верске заједнице, заштита животне средине и информисање/.
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Члан 2.
Према члану 1. овог Правилника под програмом од јавног интереса нарочито
се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите,
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно
расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи
старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских
права, образовања, науке, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против
корупције, туризма /спортског /фијакеријада, голубари.../, ловног и риболовног
/штукијада.../, адреналинског /планинарење, пешачење, бициклизам.../, гастро и етно
манифестације /фестивал меда, дани малине, пасуљијада, раштанијада, котлић.../ и
туристичко рекративне промоције свога краја /косидба, жетва, похвала хлебу.../, као
и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и
непосредно следи јавне потребе.
Члан 3.
Право на доделу средстава из буџета општине Врбас из члана 1. овог
Правилника имају удружења која:
˗ су уписана у регистар надлежног органа не краће од шест месеци у односу на
дан расписивања конкурса за доделу средстава по овом Правилнику,
˗ имају седиште на територији општине Врбас, а чије су активности од значаја за
локалну заједницу и промоцију општине Врбас,
˗ спроводе програме од јавног интереса у областима из члана 2. овог Правилника
на територији општине Врбас, у складу са законом.
˗ имају огранак или чланове са територије општине Врбас и делују на том подручју
као међуопштинске и регионалне организације,
˗ имају огранак или чланове са територије општине Врбас и делују на том подручју
као међуопштинске и регионалне социјално хуманитарне организације које
окупљају лица са здравственим проблемима из општине Врбас,
˗ нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности,
˗ немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији
социјалног осигурања,
Члан 4.
Средства из буџета општине Врбас, намењена удружењима, користе се за:
˗ реализацију пројеката и манифестација удружења којим се, према статутарним
одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
˗ реализацију пројеката који треба да се односе на унапређење квалитета живота
грађана на територији општине Врбас, а посебно осетљивих група.
Једно удружење може конкурисати са једним пројектом.
Средства из става 1. овог члана, могу се доделити само за програмске
активности које се реализују у текућој години и морају бити реализоване до краја
текуће године.
Одлуком о буџету општине Врбас за сваку буџетску годину опредељују се
средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката које реализују
удружења.
Члан 5.
Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични за одређену
област и чијом применом се врши вредновање пријављених програма су:
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˗
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˗
˗

карактер и значај програма;
утемељеност пројекта са усвојеним стратешким документима на локалном и
националном нивоу.
обезбеђење мерљивих резултата у односу на предложене трошкове,
промовисање принципа мултикултуралног и мултинационалног друштва,
допринос остваривању сарадње са другим удружењима грађана,
квалитетан допринос остваривању регионалне и међународне сарадње,
прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет програма,
капацитет учесника конкурса за реализацију програма и стручност управаљачког
тима,
досадашња искуства у реализацији програма
висок степен успешности у реализацији пројеката
располагање капацитетима за реализацију пројеката уз пожељне референце,
усмеравање ка већем броју корисника,
Члан 6.

Додела средстава удружењима из буџета општине Врбас, врши се на основу
јавног конкурса за текућу годину који расписује Општинско веће општине Врбас у
складу са Локалним антикорупцијским планом за општину Врбас /„Службени лист
општине Врбас'', број 28/18/ и оглашава се на званичној интернет страници општине
Врбас www. vrbas. net , порталу е-Управа и огласној табли Општинске управе
општине Врбас.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима, не искористе сва
финансијска средства буџета, планирана за пројекте, које реализују удружењ, јавни
конкурс се може расписати и више пута.
Члан 7.
Текст Конкурса треба да садржи:
1. предмет јавног конкурса из области јавног интереса,
2. ко може бити учесник конкурса /услове које подносилац пријаве мора да
испуњава/
3. место и рок за подношење пријава на конкурс,
4. обим средстава која се додељују,
5. преглед конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњен
образац предлога програма /Образац 1./,
6. трајање програма,
7. критеријуме за рангирање и избор предлога програма по јавном конкурсу и
ближа мерила и допунске критеријуме који су специфични за одређену област,
8. поступак избора пројеката, рок за доношење одлуке о избору,
9. начин пријављивања на конкурс,
10. начин објављивања одлуке.
Члан 8.
Учесник конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:
- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за
доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији
општине Врбас из буџета општине Врбас са трајањем програма и Изјавом – 3
примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени
печатом на местима која су за то предвиђена.
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- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за
доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса – МАНИФЕСТАЦИЈЕ - које реализују
удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас са трајањем
програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за
заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена.
Изјава у саставу Обрасца број 1. и Обрасца број 2. гласи:
1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и
материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном
програму/пројекту истинити и веродостојни.
2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има
право да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и
начин коришћења додељених средстава.
3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених
средстава Општини Врбас.
4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра
текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом
документацијом овереном од стране одговорних лица.
5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају
утврђивања ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела
додељених средстава, односно у случају неблаговременог подношења или
неподношења извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених
средстава бити враћен Општини Врбас.
6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама,
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин
бити објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина
Врбас.
˗
˗
˗

˗

фотокопију решења о регистрацији организације
издатог од стране
надлежног органа,
Фотокопију важеће Овере потписа овлашћеног лица за заступање удружења (ОП
образац),
Фотокопија важећег статута удружења или извода из статута са одребама које
потврђују да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм
реализује, оверен потписом лица овлашћеног за заступање удружења и
печатом удружења,
Изјаву о суфинансирању (уколико постоји).

Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу eУправа и огласној табли Општинске управе општине Врбас. Заједно са текстом
Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2.
Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе општине
Врбас сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:
Општинска управа општине Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,
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Предња страна коверте мора садржати следеће податке: пријава на конкурс за
доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса или манифестације које реализују
удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас - не отварати.
На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив
пројекта.
Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци,
заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти,
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на
датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је
нерадни дан, у складу са законом.
Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у
складу са условима јавног конкурса и чији подносилац није извршио досадашње
обавезе према Општини Врбас у вези са пројектом који је финансиран односно
суфинансиран из буџета општине Врбас.
Програм се мора реализовати до краја текуће године.
Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини
Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији
општине Врбас из буџета општине Врбас на прописаном Обрасцу број 3.
Члан 9.
Приликом процене пристиглих предлога програма, Комисија ће користити
утврђене критеријуме и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве и врши
избор програма:

КРИТЕРИЈУМИ
1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина
трајања програма, број корисника програма, могућност развијања
програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса,
степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода,
буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, 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 ранијих
програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене
уговорне обавезе.
Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли
је са учесником конкурса у претходне две године раскинуо уговор због
ненаменског трошења буџетских средстава. /члан 6. став 4. Уредбе
16/18/
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5) Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични за
одређену област су:
- карактер и значај програма;
- утемељеност пројекта са усвојеним стратешким документима на
локалном и националном нивоу.
- обезбеђење мерљивих резултата у односу на предложене
трошкове,
- промовисање принципа мултикултуралног и мултинационалног
друштва,
- допринос остваривању сарадње са другим удружењима грађана,
- квалитетан допринос остваривању регионалне и међународне
сарадње,
- прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет програма,
- капацитет учесника конкурса за реализацију програма и стручност
управаљачког тима,
- досадашња искуства у реализацији програма
- висок степен успешности у реализацији пројеката
- располагање капацитетима за реализацију пројеката уз пожељне
референце,
- усмеравање ка већем броју корисника
УКУПНО:

20

100

Члан 10.
Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА
КОМИСИЈА (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас
и коју чине председник и два члана. У комисију могу бити именована и лица
представници стручне јавности.
˗
˗
˗

Надлежности Комисије су:
разматрање пристиглих пријава;
рангирање програма и пројеката;
предлагање Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по
Конкурсу.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у
вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о
непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом.
Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад.
Члан 11.
На основу Одлуке о избору програма коју доноси Општинско веће општине
Врбас, председник општине Врбас, у име Општине Врбас, закључује уговор о додели
средстава удружењима из буџета општине Врбас који садржи:
1. податке о уговорним странама (Назив, адреса, матични број, ПИБ, лице
овлашћено за заступање);
2. назив и предмет програма;
3. рок за реализацију програма,
4. конкретне обавезе уговорних страна,
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5. износ средстава, начин преноса средстава,
6. као инструмент обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења
уговорне обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава –
подноси се бланко соло меница на износ одобрених средстава,
7. услове за раскид уговора,
8. начин решавања спорова и
9. друге одредбе.
Саставни део уговора чини Образац број 1. корисника средстава.
Корисник средстава дужан је да, пре склапања уговора, надлежном органу
достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други
начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о
антикорупцијској политици.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број : 06-4-22/2022-III/02
Дана : 11. јануара 2022. године
ВРБАС

Председник Општинског Већа,
Предраг Ројевић, с.р.
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Образац број 1.
ОПШТИНА ВРБАС
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

Евиденциони број
Датум пријема пријаве
(Попуњава Комисија)
Пријава на конкурс
Назив организације
подносиоца
Број чланова Удружења
Назив пројекта
Трајање Пројекта
Област пројекта:
Укупан буџет пројекта
Износ који се тражи из
буџета општине Врбас
Подаци о подносиоцу пријаве
Пун назив подносиоца пријаве
Матични број
Порески идентификациони број
Седиште, поштански број, улица и број
Телефон, факс
Е-mail адреса
Одговорно лице /име и презиме,
функција, телефон/
Контакт особа /име и презиме,
функција, E-mail, телефон/
Број текућег рачуна организације –
подносиоца, назив банке
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Подаци о предлогу пројекта
Период реализације пројекта:

Детаљан опис активности (трајање и
план активности)

Образложење пројекта(циљеви)

Детаљан преглед трошкова предлога
пројекта по ставкама

Напомена:
У прилогу пријаве, доставити сву осталу документацију и материјале који су
битни за реализацију захтева за средства.

Број: 2. Страна 46. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________

Извори прихода у реализацији пројекта
Тражена средства из буџета општине Врбас :
Тражена средства из буџета општине Врбас у процентуалном
износу
Други извори средстава за реализацију пројекта:
1.
2.
3.
4.
5.
Други извори у вези са пројектом у процентуалном износу
УКУПНИ ТРОШКОВИ пројекта по свим изворима финасирања
у вези са пројектом:

М.П

%
Износ

%

Овлашћено лице
___________________

Изјава
1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном
одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и
веродостојни.
2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у
било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења
додељених средстава.
3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини
Врбас.
4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку
рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети
извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране
одговорних лица.
5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава,
односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове
Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама,
осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је
реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

(потпис овлашћеног лица
подносиоца пријаве)
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Образац број 2.
ОПШТИНА ВРБАС

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Евиденциони број
Датум пријема пријаве
(Попуњава Комисија)
Пријава на конкурс
Назив организације
подносиоца
Број чланова Удружења
Назив пројекта
Трајање Пројекта
Област пројекта:
Укупан буџет пројекта
Износ који се тражи из
буџета општине Врбас
Подаци о подносиоцу пријаве
Пун назив подносиоца пријаве
Матични број
Порески идентификациони број
Седиште, поштански број, улица и број
Телефон, факс
Е-mail адреса
Одговорно лице /име и презиме,
функција, телефон/
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Контакт особа /име и презиме,
функција, E-mail, телефон/
Број текућег рачуна организације –
подносиоца, назив банке
Подаци о предлогу пројекта
Период реализације пројекта:

Детаљан опис активности (трајање и
план активности)

Образложење пројекта(циљеви)

Детаљан преглед трошкова предлога
пројекта по ставкама
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Извори прихода у реализацији пројекта
Тражена средства из буџета општине Врбас :
Тражена средства из буџета општине Врбас у процентуалном
износу
Други извори средстава за реализацију пројекта:
1.
2.
3.
4.
5.
Други извори у вези са пројектом у процентуалном износу
УКУПНИ ТРОШКОВИ пројекта по свим изворима финасирања
у вези са пројектом:

М.П

%
Износ

%

Овлашћено лице
__________________

Изјава
1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном
одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и
веродостојни.
2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у
било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења
додељених средстава.
3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини
Врбас.
4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку
рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети
извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране
одговорних лица.
5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава,
односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове
Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама,
осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је
реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

(потпис овлашћеног лица
подносиоца пријаве)
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Образац број 3.

Назив и седиште

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ
НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

1. Подаци о средствима која се правдају извештајем:
Број уговора са Општином Врбас
Назив пројекта за који су добијена
средства:
Износ добијених средстава од Општине
Врбас

2. Извештај о реализацији пројекта за кога су одобрена средства:
(Извештај представља кратак опис реализације пројекта за који су одобрена средства, а нарочито треба да
садржи: период реализације, да ли су остварени циљеви пројекта, евентуалне проблеме током реализације
пројекта итд)
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3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ИЗВОРИ ПРИХОДА

1.

Буџет Општине Врбас

2.

Министарства РС

3.

Сопствена средства

4.

Остали извори:

ИЗНОС ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНИ ПРИХОДИ:

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
____________________________

Место:
М.П.

ОБАВЕЗНО у прилогу овог извештаја приложити сву потребну финансијску документацију
као доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака морају бити оверене
печатом корисника средстава и потписом одговорног лица.

ВРСТА ТРОШКА

Број
рачуна/фактуре,
уговора,ситуације

Назив пр. лица коме је
извршено плаћање

Број
извода
из банке

Датум
трансакције

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

УКУПНО:

У _______________, датум _______________. године

МП

ИЗНОС

Број: 2. Страна 52. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године
године__________

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА

__________________________

.

/Одговорно лице/
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5.
На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101-16 – други закон и 47/18/, члана 28, 32. став
6. и 44. Закона о црквама и верским заједницама /„Службени гласник РС", број 36/06/,
члана 2. став 2. и 38. Закона о удружењима /„Службени гласник РС", број 51/09,
99/11–други закон и 44/18-други закон/, члана 3. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења /„Службени гласник РС”, број 16/18/ и члана 14. и
61. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас", број 26/18/, Општинско
веће општине Врбас, на седници одржаној дана 11. јануара 2022. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују: услови, обим, критеријуми, начин и
поступак доделе средстава из буџета општине Врбас традиционалним црквама и
верским заједницама које су регистрована у складу са Законом о црквама и верским
заједницама на подручју општине Врбас за спровођење програма и пројеката од
јавног интереса на територији општине Врбас, у складу са законом, у циљу
унапређења верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса,
као и начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да се добијена
средства не користе за реализовање одобрених програма и пројеката (у даљем
тексту: пројекат).
На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењује се Уредба
о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /„Службени
гласник РС, број 16/18/ - у даљем тексту: Уредба.
Члан 2.
Средства из буџета општине Врбас, намењена традиционалним црквама и
верским заједницама, користе се за:
˗ изградњу, одржавање и обнову верских објекта на територији општине Врбас,
у складу са потребама и могућностима,
˗ реализацију њихових културних и научних програма и подршку верским
манифестацијама и догађајима од значаја за цркву и верску заједницу и
општину Врбас која се реализују на територији општине Врбас.
Средства из става 1. овог члана, могу се доделити традиционалним црквама и
верским заједницама, само за програмске активности које се реализују у текућој
години и морају бити реализоване до краја текуће године.
Висина средстава за расподелу традиционалним црквама и верским
заједницама за реализацију програма и унапређење верских слобода, утврђена је
Одлуком о буџету општине Врбас за годину у којој се расписује конкурс, у складу са
могућностима.
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Члан 3.
Основни услови за доделу средстава традиционалним црквама и верским
заједницама за реализовање пројеката су:
˗ да подносилац пројекта има статус правног лица, тј. да је регистрован у
складу са Законом о црквама и верским заједницама;
˗ да се пројекти реализују искључиво на подручју општине Врбас;
˗ да су традиционалне цркве или верске заједнице донеле одлуку о
изградњи, обнови, адаптацији или реконструкцији, односно инвестиционом
или текућем одржавању;
˗ да је исходована пројектно-техничка документација и потребне дозволе
предвиђене законом и прописима који регулишу област планирања и
изградње и обезбеђен стручни надзор над извођењем радова.
Члан 4.
Поред критеријума из члана 5. Уредбе, ближа мерила и допунски критеријуми
који су специфични за ову област су:
˗ карактер и значај програма;
- прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет програма,
˗ капацитет за реализацију програма и стручност управаљачког тима,
˗ досадашња искуства у реализацији програма и пројеката.
Критеријуми за доделу средстава за пројекте обнове и одржавања верских
објеката, поред наведених у претходном ставу су:
˗ категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај,
велики значај, споменик културе);
˗ степен угрожености верског објекта;
˗ значај верског објекта за културу, уметност, историју и сл. уколико верски
објекат није утврђен за споменик културе, али је у поступку припреме за
проглашење или је добро које ужива претходну заштиту.
Члан 5.
Додела средстава традиционалним црквама и верским заједницама из
буџета општине Врбас, врши се на основу јавног конкурса за текућу годину који
расписује Општинско веће општине Врбас у складу са Локалним
антикорупцијским планом за општину Врбас /„Службени лист општине Врбас'',
број 28/18/ и оглашава се на званичној интернет страници општине Врбас
www.vrbas.net, порталу е-Управа и огласној табли Општинске управе Врбас.
На једном конкурсу, једна традиционална црква и верска заједница може
учествовати са једним предлогом пројекта.
Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима, не искористе сва
финансијска средства буџета, планирана за пројекте, које реализују
традиционалне цркве и верске заједнице, јавни конкурс се може расписати и
више пута.
Члан 6.
Текст Конкурса треба да садржи:
1. предмет јавног конкурса из области јавног интереса,
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи,
3. ко може бити учесник на конкурсу /услове које подносилац пријаве мора да
испуњава/
4. максималан износ средстава која се додељује по програму-пројекту,
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5. обим средстава која се додељују,
6. преглед конкурсне документације коју је потребно доставити уз попуњен
образац предлога програма /Образац 1/,
7. обавезну документацију која се подноси уз пријаву предлога пројекта,
8. рок реализације - трајање програма,
9. критеријуме за рангирање и избор предлога програма по јавном конкурсу и
ближа мерила и допунске критеријуме који су специфични за одређену област,
10. поступак избора пројеката, рок за доношење одлуке о избору,
11. начин пријављивања на конкурс,
12. место и рок за подношење пријава на конкурс,
13. начин објављивања одлуке о додели средстава.
Члан 7.
Учесник конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:
- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за
доделу средстава традиционалним црквама и традиционалним верским
заједницама на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у текућој
години: описом програма и пројекта, буџетом, планом активности, трајањем
програма и са одговарајућом потребном документацијом у прилогу и Изјавом – 3
примерка штампане конкурсне документације који су потписани од стране лица
овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена,
- Извод из регистра традиционалних цркава и верских заједница надлежног
министарства да je подносилац пријаве правно лице са седиштем на територији
општине Врбас,
- Писану изјаву о суфинансирању, односно уговор о партнерству (уколико
постоји) – у једном примерку.
Изјава у саставу Обрасца број 1. гласи:
1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и
материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном
програму/пројекту истинити и веродостојни.
2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право
да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин
коришћења додељених средстава.
3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених
средстава Општини Врбас.
4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по
истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра
текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом
документацијом овереном од стране одговорних лица.
5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају
утврђивања ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела
додељених средстава, односно у случају неблаговременог подношења или
неподношења извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених
средстава бити враћен Општини Врбас.
6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама,
брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин
бити објављено да је реализацију програма и пројекта, подржала - финансирала
Општина Врбас.

Број: 2. Страна 56. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________
Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу eУправа и огласној табли Општинске управе општине Врбас. Заједно са текстом
Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2.
Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе општине Врбас
сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:
Општинска управа општине Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: пријава на конкурс за
доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета
општине Врбас - не отварати.
На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив
пројекта.
Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци,
заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти,
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на
датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је
нерадни дан, у складу са законом.
Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у
складу са условима јавног конкурса и чији подносилац није извршио досадашње
обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран односно
суфинансиран из буџета општине Врбас.
Програм се мора реализовати до краја текуће године.
Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини
Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу
средстава традиционалним црквама и традиционалним верским заједницама на
територији општине Врбас из буџета општине Врбас на прописаном Обрасцу број 2.
Члан 8.
Приликом процене пристиглих предлога програма, Комисија ће користити
утврђене критеријуме и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве и врши
избор програма:
КРИТЕРИЈУМИ
1) референце програма: област у којој се реализује програм,
дужина трајања програма, број корисника програма – верника
према којима је усмерен пројекат, могућност развијања
програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања у области у којој се
програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених
прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније,
поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма;

БРОЈ
БОДОВА
ДО
20

20

20

Број: 2. Страна 57. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост
ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да
ли су испуњене уговорне обавезе.
Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у
обзир да ли је са учесником конкурса у претходне две године
раскинуо уговор због ненаменског трошења буџетских
средстава. /члан 6. став 4. Уредбе 16/18/
5) Ближа мерила и допунски критеријуми који су специфични
за одређену област су:
˗ да ли је верски објекат под заштитом као културно
добро,
˗ карактер и значај програма;
˗ прецизно и детаљно приказан наративни део и буџет
програма,
˗ капацитет за реализацију програма и стручност
управаљачког тима,
˗ досадашња искуства у реализацији програма

20

20

Критеријуми за доделу средстава за пројекте обнове и
одржавања верских објеката, поред наведених у претходном
ставу су:
˗ категоризација верског објекта као културног добра
(изузетан значај, велики значај, споменик културе);
˗ степен угрожености верског објекта;
˗ значај верског објекта за културу, уметност, историју и
сл. уколико верски објекат није утврђен за споменик
културе, али је у поступку припреме за проглашење
или је добро које ужива претходну заштиту.
УКУПНО:

100
Члан 9.

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА
КОМИСИЈА (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас
и коју чине председник и два члана. У комисију могу бити именована и лица
представници стручне јавности.
Надлежности Комисије су:
˗
˗
˗

разматрање пристиглих пријава;
рангирање програма и пројеката;
предлагање Општинском већу општине Врбас доношење одлуке о расподели
средстава по Конкурсу.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у
вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о
непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом.
Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад.
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Члан 10.
На основу Одлуке о избору програма коју доноси Општинско веће општине
Врбас, председник општине Врбас, у име Општине Врбас, закључује уговор о додели
средстава традиционалним цркавама и верским заједницама из буџета општине
Врбас који садржи:
1. податке о уговорним странама (Назив, адреса, матични број, ПИБ, лице
овлашћено за заступање);
2. назив и предмет програма;
3. рок за реализацију програма,
4. конкретне обавезе уговорних страна,
5. износ средстава, начин преноса средстава,
6. као инструмент обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава
обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне
обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава – подноси се
бланко соло меница на износ одобрених средстава,
7. услове за раскид уговора,
8. начин решавања спорова и
9. друге одредбе.
Саставни део уговора чини Образац број 1. корисника средстава.
Корисник средстава дужан је да, пре склапања уговора, надлежном органу
достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други
начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о
антикорупцијској политици, у складу са Уредбом.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
Број : 06-4-23/2022-III/02
Дана : 11. јануара 2022. године
ВРБАС

Председник Општинског Већа,
Предраг Ројевић, с.р.

Број: 2. Страна 59. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________
Образац број 1.
ОПШТИНА ВРБАС
ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ

Евиденциони број
Датум пријема пријаве
(Попуњава Комисија)
Пријава на конкурс
Назив организације
подносиоца
Назив пројекта
Област пројекта:
Трајање Пројекта
Укупан буџет пројекта
Износ који се тражи из
буџета општине Врбас
Подаци о подносиоцу пријаве
Пун назив подносиоца пријаве
Матични број
Порески идентификациони број
Седиште, поштански број, улица и број
Телефон, факс
Е-mail адреса
Одговорно лице /име и презиме,
функција, телефон/
Контакт особа /име и презиме,
функција, E-mail, телефон/
Број текућег рачуна организације –
подносиоца, назив банке

Број: 2. Страна 60. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________

Подаци о предлогу пројекта
Период реализације пројекта:

Детаљан опис активности (трајање и
план активности)

Образложење пројекта(циљеви)

Детаљан преглед трошкова предлога
пројекта по ставкама

Напомена:
У прилогу пријаве, доставити сву осталу документацију и материјале који су
битни за реализацију захтева за средства.

Број: 2. Страна 61. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________
Извори прихода у реализацији пројекта
Тражена средства из буџета општине Врбас :
Тражена средства из буџета општине Врбас у процентуалном
износу
Други извори средстава за реализацију пројекта:
1.
2.
3.
4.
5.
Други извори у вези са пројектом у процентуалном износу
УКУПНИ ТРОШКОВИ пројекта по свим изворима финасирања
у вези са пројектом:

М.П

%
Износ

%

Овлашћено лице
___________________

Изјава
1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном
одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и
веродостојни.
2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у
било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења
додељених средстава.
3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава
искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини
Врбас.
4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку
рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети
извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране
одговорних лица.
5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања
ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава,
односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове
Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама,
осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је
реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

(потпис овлашћеног лица
подносиоца пријаве)

Број: 2. Страна 62. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________
Образац број 2.

Назив и седиште

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И
ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРБАС У 2022. ГОДИНИ
1. Подаци о средствима која се правдају извештајем:
Број уговора са Општином Врбас
Назив пројекта за који су добијена
средства:
Износ добијених средстава од Општине
Врбас

2. Извештај о реализацији пројекта за кога су одобрена средства:
(Извештај представља кратак опис реализације пројекта за који су одобрена средства, а нарочито
треба да садржи: период реализације, да ли су остварени циљеви пројекта, евентуалне проблеме
током реализације пројекта итд)

Број: 2. Страна 63. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

ИЗВОРИ ПРИХОДА

1.

Буџет Општине Врбас

2.

Министарства РС

3.

Сопствена средства

4.

Остали извори:

ИЗНОС ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНИ ПРИХОДИ:

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум:
____________________________

Место:
М.П.

ОБАВЕЗНО у прилогу овог извештаја приложити сву потребну финансијску
документацију као доказ о наменском утрошку буџетских средстава. Изводи из банака
морају бити оверене печатом корисника средстава и потписом одговорног лица.

ВРСТА ТРОШКА

Број
рачуна/фактуре,
уговора,ситуације

Назив пр. лица коме је
извршено плаћање

Број
извода
из банке

Датум
трансакције

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

УКУПНО:

У _______________, датум _______________. године

МП

ИЗНОС

Број: 2. Страна 64. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године
године__________

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА

__________________________
/Одговорно лице/

.

Број: 2. Страна 65. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године________

Број: 2. Страна 66. Службени лист општине Врбас, 11. јануар 2022. године______________

САДРЖАЈ

Редни
број

Страна

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
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