
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима("Службени гласник РС", број 
51/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07) и члана 46. тачка 7. Статута општине Сента ("Службени лист општине 
Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници одржаној 19. фебруара 
2013. године, донела је  

ОДЛУКУ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 1 

Овом Одлуком уређује се критеријуми, начин и поступак расподеле средстава за 
финансирање програма рада удружења, за активности које су од јавног интереса за 
Општину Сента. 

Средства за финансирање програма из става 1. ове Одлуке одређују се у буџету 
општине Сента. 

Члан 2 

Право на финансирање програма рада из средстава предвиђених Одлуком о 
буџету општине Сента имају удружења која су регистрована у складу са Законом о 
удружењима и имају седиште на територији општине Сента, (у даљем тексту: 
удружења), под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана 
општине Сента и да њихова делатност није политичке природе. 

Члан 3 

Под активностима од јавног интереса у смислу ове Одлуке, подразумевају се 
нарочито активности које реализују удружења у области социјалне заштите, културе и 
осталих области а које  се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и 
бизнис сектора, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, 
стари и ретки занати, задругарство и др.), на развој локалне заједнице, екологије, 
заштите животне средине и здравља грађана, афирмисања људских и мањинских права,  
програма за образовање,  програма за омладину,  програма за стара лица, афирмисања 
демократизације локалне средине,  развоја цивилног друштва, социјално-хуманитарној 
активности, очувања културне баштине, неговања историјских тековина,  волонтерства, 
заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида,заштите и помоћи лицима лечених 
од болести зависности, активности пензионерских организација, неформалног 
образовања, афирмисања равноправности полова, за развој јавног информисања и  
других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Сента и афирмацији 
грађанског активизма. 

Члан 4 

Удружења могу поднети само један пројекат-програм из једне области. 
Пројекат-програм мора бити завршен до истека буџетске године. 

Члан 5 

Удружења остварују право на доделу средстава за финансирање програма из 
буџета путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). 



Члан 6 

Конкурс за расподелу средстава расписује Председник општине једанпут 
годишње. 

Конкурс се објављује у листу Суперинфо, на Огласној табли Општинске управе 
општине Сента и на званичном сајту општине Сента. 

Члан 7 

Јавни конкурс садржи: 
- износ средстава за расподелу по областима, 
- рок за достављање пројеката,  
- документација која се подноси уз пријаву, 
- процедура и рок за пријављивање ,  
- рок за доношење одлуке о додели средстава  
- остали неопходни подаци потребни за реализацију конкурса. 

Члан 8 

Пријаве на конкурс подносе се Комисијама за расподелу средстава удружењима 
(у даљем тексту: Комисија), које именује Председник општине Сента, посебним 
решењем по областима за која су буџетом опредељена средства. 

Комисије из претходног става имају  председника и два члана. 
У раду Комисија учествује представник удружења из одговарајуће области, без 

права одлучивања.  Представнике удружења предлаже Цивилни центар "ЦИФИ" Сента. 
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за 

општу управу и друштвене делатности Општинске управе Сента 

Члан 9 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на јединственом обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације. 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од 

стране овлашћених лица пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не 
одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве 
достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се 
разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати / бодовати.  

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране подносиоца  којима су 
додељена средства по основу претходних конкурса, а нису измирили преузете обавезе 
по тим конкурсима , или нису поднели детаљан извештај о њиховој реализацији, са 
доказима о наменском трошењу добијених средстава. 

Члан 10 

Конкурсна документација садржи: 
- текст Конкурса 
- јединствени образац за пријаву на Конкурс 
- ову Одлуку. 



Члан 11 

Јединствени образац за пријаву на Конкурс садржи: 
- Назив пројекта-програма  
- Податке о удружењу-учеснику конкурса 
- Податке о пројекту-предмету пријаве 
- Изјаву подносиоца пројекта-програма. 

Уз пријаву се обавезно подноси: 
- фотокопија решења о упису организације у регистар  
- фотокопија извода из Статута удружења ( прва и задња страница, одредбе које 

регулишу циљеве и делатности удружења) 
- фотокопија захтева за регистрацију финансијског извештаја за годину која 

претходи години расписивања конкурса. 
 

Члан 12 
 

Критеријуми за бодовање пројеката-програма су следећи: 
 
1. Одрживост пројекта-програма                                                             1-10 бодова 
2. Број партнерских удружења у 
реализацији пројекта-програма       

1 удружење - 2 бода 
2 удружења - 4 бода   
3 удружења - 6 бода 
4 удружење - 8 бода 
5 или више удружења - 10 бода 

3. Календар активности са што је могуће 
прецизније одређеним роковима за 
остваривање циљева 
-прецизан временски предлог 
активности                           

1-10 бодова 

4. Тражени износ средстава за 
финансирање пројекта из буџета 
општине Сента: - за износ  
 

до 10%        10 бодова, 
до 20%          9 бодова,  
до 30%          8 бодова,  
до 40%          7 бодова,  
до 50%          6 бодова,  
до 60%          5 бодова,  
до 70%          4 бодова,  
до 80%          3 бодова,  
до 90%          2 бодова, 
преко 90%    1 бод 
 

5. Број година рада удружења                                                          1-5 бодова 
6. Резултати, који се у односу на 
општину постижу пројектом       

1-10 бодова 

 

Члан 13 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року од 15 дана од дана 
истека рока за подношење пријава, утврђују конкурсне комисије из члана 8. ове 
Одлуке.  



Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
Општине Сента.  

На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у 
року од три дана од дана њеног објављивања. 

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

Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Сента додељују 
средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма Председник општине доноси у року од 30 дана од дана утврђивања Листе из 
става 1. овог члана. 

Члан 14 
 

Одлука о избору пројеката удружења који се финансирају из буџета општине 
Сента се објављује на Огласној табли Општинске управе, на званичној интернет 
презентацији општине и у "Службеном листу општине Сента". 

Члан 15 

Средства која се, у складу са овом уредбом, одобре за реализацију програма јесу 
наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма 
и у складу са уговором који се закључује између председника општине и удружења. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, 
а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне 
обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, 
инструменте обезбеђења за случај не наменског трошења средстава обезбеђених за 
реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета 
програма. 

Члан 16 

Корисници којима су додељена средства обавезни су да у року од 30 дана по 
истеку рока за реализацију пројекта, доставе извештај Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности о реализацији пројекта, са финансијским извештајем. 

Уколико корисник не достави извештај из става 1. овог члана, губи право да 
конкурише за расподелу средстава са новим пројектима или програмима. 

Члан 17 

Контролу коришћења додељених средстава врши Комисија у саставу од 
председника и 2 члана које именује Председник општине.  

Комисија доставља извештај о контроли коришћења додељених средстава 
председнику општине. 

Уколико Комисија утврди да се додељена средства ненаменски користила, или 
да постоје друге неправилности, дужно је да извештај о томе достави Председнику, 
ради доношења Решења о раскиду уговора. 

Раскидом уговора, корисник је у обавези да врати целокупан износ додељених 
средстава, са законском затезном каматом од дана трансфера средстава, а наредне 3 
године не може учествовати по конкурсу за расподелу средстава у смислу ове Одлуке. 

 



Члан 18 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента". 

Члан 19 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начину финансирања 
пројеката невладиних организација из буџета општине Сента ("Службени лист општине 
Сента", бр. 14/2011). 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 451-3/2013-I 
Дана: 19. фебруар 2013. године  
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