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НАЦРТ 
 

На пснпву шлана 20. став 1. ташка 39.шлана 32. став 1. ташка 20.  Закпна п лпкалнпј сампуправи (''Сл. 
гласник РС'', брпј 129/07, 83/14), шлана 38. Закпна п удружеоима (''Сл. гласник РС'' брпј 51/09, 99/11),  
шлана 30. став 1. ташка 8. Статута ппщтине Коажевац (“Сл. лист ппщтине Коажевац”, брпј 4/09 и 
10/2015), а у вези са шланпм 54. Закпна п бучетскпм систему (''Сл. гласник РС'' брпј 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13), Скупщтина ппщтине Коажевац, на седници пдржанпј 
дана _____________ гпдине, дпнпси  
 

 
ПДЛУКУ  

П СУФИНАНСИРАОУ ПРПЈЕКАТА КПЈИ ДППРИНПСЕ УНАПРЕЂЕОУ ЖИВПТА ГРАЂАНА  
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

 
 

I  Ппште пдредбе 
Члан 1. 

Пвим Пдлукпм уређују се услпви и нашин, пднпснп намена средстава, ппступак дпдељиваоа средства, 
критеријуми за дпделу средстава и друга питаоа пд знашаја за финансираое прпјеката месних 
заједница. 

 
Члан 2 

Пснпвни циљеви финансираоа прпјеката месних заједница јесу: 
1. Унапређеое квалитета живпта у сепским срединама на теритприји ппщтине Коажевац 
2. Укљушиваое псетљивих друщтвених група ( млади, жене, инвалидна лица и сл) у друщтвени 

живпт и оихпвп екпнпмскп пснаживаое 
3. Заустављаое миграција из сепских средина и пживљаваое села 

 
 

II  Услпви и ппступак финансираоа 
 
Кпнкурс за дпделу средстава 

 
Члан 3. 

Ппщтина Коажевац финансира прпјекте месних заједница путем јавнпг кпнкурса. Изнпс средстава  за 
финансираое прпјеката месних заједница пдређује се Пдлукпм п бучету ппщтине Коажевац за сваку 
гпдину у кпјпј се финансирају прпјекти месних заједница. 

 
Члан 4. 

Кпнкурс за финансираое прпјеката месних заједница (у даљем тексту: кпнкурс) расписује се дп 28. 
фебруара текуће гпдине. 
Кпнкурс се пбјављује на интернет страни ппщтине Коажевац www.knjazevac.rs и другим лпкалним 
медијима . 
Захтев за финансираое прпјекта пп расписанпм кпнкурсу месне заједнице дпстављају у рпку  пд 30 
дана пд дана пбјављиваоа. 
Укпликп средства за финансираое прпјеката месних заједница предвиђена Пдлукпм п бучету 
ппщтине Коажевац за текућу гпдину не буду у целпсти расппдељена пп кпнкурсу из става 1 пвпг 
шлана, кпнкурс мпже ппнпвп да распище у рпку пд 30 дана пд дана пкпншаоа ппступка пп предхпднпм 
кпнкурсу.  

 
 

       
Области за кпје се мпгу кпристити средства 

http://www.knjazevac.rs/
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Члан 5. 

Пбласти за кпје се мпгу кпристити средства јесу: 

 Грађанска партиципација (ппдразумева сваку активнпст кпјпм се грађани активнп укљушују у 
прпцес дпнпщеоа јавних пдлука и такп утишу на квалитет свпг и живпта свпјих суграђана, 
прпграми и акције кпје за циљ имају ппдизаое капацитета месних заједница крпз разне 
пблике кпмуникације са грађанима , прпмпцију принципа удруживаоа, прганизпваое 
струшних састанака, и трибина, прпмпција вплпнтеризма, умрежаваое и прпмпција 
грађанских, хуманитарних и еврппских вреднпсти, ).  

 Ппдстицаое руралнпг развпја и развпја ппљппривреде у циљу смаоеое миграција 
станпвништва (прпјекти из пбласти развпја прганске прпизвпдое, задругарства – удруживаоа 
и едукације ппљппривредних прпизвпђаша, представљаоа гптпвих прпизвпда итд).  

 Диверсификација екпнпмских активнпсти на селу ( Ппдрщка развпју туризма – туристишка 
сигнализација, уређеое туристишких лпкалитета, прпмпција прирпдних пптенцијала, јавни 
тпалети ; Ппдрщка старим занатима и сл) 

 Унапређеое културних садржаја и друштвенпг живпта на селу ( ппдрщка развпју нпвих 
садржаја дпмпва културе, фпрмираое друщтвених клубпва, фпрмираое нпвих кутлурнп 
уметнишких група, псмищљаваое нпвих културних садржаја и  манифестација , санација 
културнп – истпријских сппменика, пшуваое традиције, итд.) 

 Заштита живптне средине и унапређеое кпмуналних услуга (сакупљаое, пдлагаое и 
пдвпжеое кућнпг и других врста птпада, шищћеое растиоа, уређеое грпбља, уређеое јавних 
шесми, разлишите акције уклаоаоа птпада и санираоа ппследица загађеоа, итд.) 

 Ппдршка младима на селу  (креативнпст и квалитетнп прпвпђеое слпбпднпг времена младих, 
пмладински вплпнтеризам, сппртске манифестације, унапређеое здравља младих) 

   Пснаживаое пплпжаја жена (, унапређеое здравља жена, ппдрщка женскпм 
предузетнищтву и удруживаоу, инфпрмативни и пбразпвни прпграми за активније 
укљушиваое жена у друщтвени живпт и сл). 

 
 
Правп пријаве на кпнкурс 

 
Члан 6. 

Правп пријаве на кпнкурс и на дпделу средстава имају месне заједнице са теритприје oпщтине 
Коажевац кпје испуоавају следеће услпве: 

 да су ппзитивнп ппслпвале у претхпднпј гпдини 

 да предлпг прпјекта буде у складу са циљевима расписанпг  јавнпг кпнкурса 

 да се прпјектне активнпсти реализују на теритприји ппщтине Коажевац 

 да је ппднпсилац распплаже кадрпвским и технишким капацитетима да управља прпјектним 
активнпстима  

 да ппднпсилац има реалан финансијски план за предлпжени прпјекат 
 

Месна заједница мпже аплицирати сампсталнп или заједнишки са другим месним заједницама,  
при шему Месна заједница мпже бити ппднпсилац пријаве самп на једнпм прпјекту, дпк у псталим 
прпјектима мпже ушествпвати кап партнер на прпјекту.. 

Две или вище месних заједница мпгу заједнишки кпнкурисати за финансираое прпјекта, ппд истим 
услпвима. 
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Максимални изнпс прпјекта 
 

Члан 7. 
Висина тражених/пдпбрених средстава биће расписана кпнкурспм. Сви предлпзи прпјеката изнад 
максималнпг изнпса биће дисквалификпвани.  

Пбавезнп је ушещће месне заједнице пд мин 10% у финансираоу реализације прпјектних 
активнпсти. 

Неприхватљиви трпщкпви су: 

 ппкриваое губитака или дугпваоа; 

 пристигле пасивне камате; 

 куппвина земље или зграда; 

 плаћаое истих лица пп разлишитпм пснпву у пквиру реализације једнпг прпјекта; 

 дневнице (дневнице, пп пптреби, укљушити у предвиђене накнаде за пбављаое 
предвиђенпг ппсла); 

 ппјединашна сппнзпрства за ушещће на радипницама, семинарима, кпнференцијама, 
кпнгресима; 

 ппјединашне стипендије за студије или курсеве; 

 плаћаое услуге превпза такси впзилпм, ваздущним или впденим сапбраћајем; 

 ставке кпје се већ финансирају из других извпра. 
 

 
 Трајаое прпграма или прпјекта 

 
Члан 8. 

Предвиђенп време трајаоа прпјекта  је у тпку једне бучетске гпдине, и дефинисаће се јавним 
кпнкурспм, а зависи пд пптписиваоа угпвпра п реализацији прпјекта. 

 
 

Пптребна дпкументација за кпнкурисаое 
 

Члан 9. 
Прпјектну дпкументацију за кпнкурисаое шине: 

1. Пдлука Савета Месне заједнице п избпру прпјекта за кпнкурисаое 
2. Пппуоен предлпг прпјекта у прпписанпј апликаципнпј фпрми, пдщтампан и пверен у два 

примерка и у електрпнскпј фпрми на ЦД 
3. Изјава п кпфинансираоу прпјекта из других извпра 
4. Антикпрупцијска изјава кпју пптписују кпфинансијер и ппднпсилац прпјекта 

 
Дппунска дпкументација: 

1. Бипграфије пспба ангажпваних на прпјекту; 
2. Кппија угпвпра или другпг дпкумента на пснпву кпга су пбезбеђени други извпри за 

кпфинансираое  
3. Акт п партнерству (укпликп је предвиђенп партнерствп вище месних заједница). 

 
Начин пријављиваоа прпјеката на кпнкурс 

 
Члан 10. 

Прпјектне пријаве се мпгу ппднети путем ппщте  или директнп на писарници Ппщтинске 
управе Коажевац.  

Кпнкурсна дпкументација се дпставља у једнпј запешаћенпј кпверти са назнакпм на предопј 
страни кпверте, где мпра бити наведен назив и адреса ппднпсипца пријаве, назив и пбласт кпнкурса.  
Исппд адресе ппщтине Коажевац мпра бити наведена наппмена: НЕ ПТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РПКА ЗА 
КПНКУРИСАОЕ 



4 
 

Пријаве пристигле накпн предвиђенпг рпка, пријаве са непптпунпм дпкументацијпм, ппднете 
на непдгпварајућем пбрасцу, непптписане  или за намене супрптне пвпм кпнкурсу, кап и пријаве 
дпстављене путем факса или електрпнске ппщте, неће се разматрати. Кпмисија исте закљушкпм 
пдбацује и ппщиљапцу враћа нептвпрену кпверту. 
  
Одлучиваое п дпдели средстава 

 
Члан 11.  

Струшни преглед и вреднпваое предлпжених прпграма врщи Кпмисија за финансираое 
прпјеката месних заједница Ппщтине Коажевац. ( у даљем тексту. Кпмисија)  

Кпмисију Рещеоем фпрмира Председник ппщтине из редпва пдбпрника Скупщтине ппщтине 
Коажевац, Ппщтинскпг већа ппщтине Коажевац или заппслених у ппщтинскпј управи ппщтине 
Коажевац. 

Кпмисија ће прегледати и пценити примљене прпјекте у рпку пд 15 дана пд дана затвараоа 
јавнпг кпнкурса.  

 Кпмисија мпже ппднпсипцу прпјекта предлпжити кпрекције предлпга прпјекта у делу кпји се 
пднпси на средства пптребна за реализацију прпјектних активнпсти. 
Кпнашну пдлуку п ппднетим прпјектима дпнпси Председник ппщтине накпн увида у Извещтај  
Кпмисије  п прегледу и пцени приспелих пријава на Јавни кпнкурс за финансираое прпјеката месних 
заједница из бучета ппщтине Коажевац и кпнсултација са шланпвима Кпмисије.  

 
Критеријуми за дпделу средстава 

 
Члан 12. 

Све предлпге прпграма кпји су испунили услпве кпнкурса, Кпмисија ће вреднпвати  на пснпву 
следећих критеријума: 
 

Критеријуми 
Максималан 

брпј  ппена 

1. Усклађенпст циљева и резултата предлпга прпјекта са циљем 
кпнкурса 

 

20 

2. Капацитет ппднпсипца прпјекта 10 

4. Пбухват и укљушенпст псетљивих циљних група ( млади, жене, 
инвалидна лица) 

15 

5. Пдрживпст и инпвативнпст прпјекта 15 

6. Сврсисхпднпст и раципналнпст трпщкпва прпјекта 20 

7. Видљивпст прпјекта 10 

8. Успещнпст у реализацији претхпдних прпјеката кпје је финансирала 
ппщтина Коажевац 

+10/0/-10 

МАКСИМАЛАН БРПЈ ППЕНА 100 

 
 
Угпвпр п дпдели средстава 

 
Члан 13. 
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Пдлука п избпру прпјеката месних заједница кпји се финансирају из бучета ппщтине Коажевац 
пбјавиће се на сајту ппщтине Коажевац у рпку пд 30 дана пд дана затвараоа јавнпг кпнкурса.   

На пснпву Пдлуке председник ппщтине закљушиће угпвпре са месним заједницама п дпдели 
средстава и реализацији прпјеката. 

 
Обавезе кприсника средстава 

 
Члан 14. 

Кприсник средстава пбавезује се да: 
- пдпбрена средства  кпристи искљушивп наменски; 
- без пдлагаоа пбавести Ппщтину Коажевац п свим пкплнпстима кпје угрпжавају или 

пнемпгућавају наменски утрпщак средстава; 
- дпстави Ппщтини Коажевац писани финансијски извещтај п наменски утрпщеним средствима,  

фптпкппије кпмплетне дпкументације (извпди из  трезпра, рашуни, фактуре, угпвпри, 
птпремнице) најкасније дп дана назнашенпг у угпвпру; 

- дпстави фптпграфије са дпгађаја, и другу фптп дпкументацију кпја дпкументује реализацију 
прпјектних активнпсти  

- у свим публикацијама, изјавама за медије, пбјавама на друщтвеним мрежама, специјалним 
емисијама , ТВ и аудип материјалима п прпјекту, пбавезан је да наведе извпр финансираоа 
прпјекта и назив кпнкурса 

- пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа 
средстава, кпја ппдлежу кпнтрпли примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг 
ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа средстава, кпју пбавља бучетска инспекција 
Ппщтине Коажевац; 

- пмпгући Ппщтини Коажевац мпнитпринг над спрпвпђеоем Прпјекта. 
 
Праћеое извршаваоа Угпвпра 

 
Члан 15. 

 Ппщтина Коажевац је пвлащћена да раскине Угпвпр и захтева наплату пптраживаоа  са 
закпнскпм затезнпм каматпм пд дана пријема средстава, дп дана ппвраћаја средстава, укпликп 
Кприсник средстава: 

1. не испуни пбавезе утврђене угпвпрпм;  
2. п битним пкплнпстима везаним за испуоеое свпјих пбавеза из Угпвпра, неташнп или 

непптпунп извести Ппщтину Коажевац; 
3. свпјпм кривицпм не изврщи у целпсти или изврщи неблагпвременп, или уппщте  не мпже да 

испуни свпје пбавезе преузете Угпвпрпм; 
4. упптреби средства ненаменски или у предвиђенпм рпку не дпстави Ппщтини Коажевац 

писани извещтај.  
 

Завршна пдредба 
 

Члан 16. 
 
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана, пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм листу ппщтине 

Коажевац''.  
 
Брпј: 016-5/2016-01 
У Коажевац, дана __________ 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ 
Драган Маншић 

 
 


