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 На основу члана 40. Статута општине 

Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 

5/2002, 19/2004 и 21/2004), Председник општине 

Зрењанин, дана 01.04.2005. године, донео је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ 

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКTE ДРУШТВЕНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА, САВЕЗА И  

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се начин 

расподеле средстава за програмске активности и 

пројекте друштвених организација, савеза и удружења 

грађана (у даљем тексту корисници средстава). 

 

Члан 2. 

 Висина средстава за намене из члана 1. 

Правилника утврђује се Одлуком о буџету општине 

Зрењанин и финансијским плановима за извршавање 

буџета за текућу годину. 

 

Члан 3. 

 Средства за програмске активности и пројекте 

корисницима средстава распоређују се на основу 

Решења Председника општине. 

 

Члан 4. 

 Средства буџета, корисницима средстава, могу 

се распоредити за: 

- хуманитарне активности, 

- организовање рада са децом и омладином, 

- издавачку делатност, 

- стручно образовање и усавршавање, 

- трошкове финансирања делатности 

инвалидских организација, 

- организовање културних манифестација, 

- организовање спортских активности, 

- наступе у земљи и иностранству и 

- остале активности, које су утврђене у  

програмима корисника средстава. 

 

Члан 5. 

 Средства за финансирање програмских 

активности или пројеката додељују се путем Конкурса.  

 Конкурс за доделу средстава расписује се 

након усвајања буџета општине за текућу годину.  

            Конкурс се објављује у листу ''Зрењанин'', а рок 

за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 

Кункурса.  

Члан 6. 

 Конкурс из члана 5. расписује Председник 

општине, а конкурсни поступак спроводи Комисија. 

 Комисију из става 1. именује Председник 

општине, а сачињавају је: 

- Заменик Педседника општине, 

- Секретар  Општинског већа, 

- Начелник Одељења за послове из области 

друштвених делатности, 

- Начелник Одељења за послове из области 

привреде, финансија и  

рачуноводства, 

- Начелник Одељења за послове урбанизма, 

стамбене и комуналне послове  

и заштиту животне средине,  

 -    Начелник Одељења за општу управу.  

 У Конкурсу се утврђује износ средстава који 

ће се распоредити за програмске активности и 

пројекте. 

Члан 7. 

 Пријава на Конкурс врши се на апликационом 

листу који садржи: 

- назив подносиоца програма или пројекта, 

- адресу подносиоца, 

- доказ о регистрацији организације, 

- име и презиме контакт особе, 

- област за коју се траже средства, 

- опис пројекта са потребним средствима за  

његову реализацију, 

- време реализације програма или пројекта, 

- структуру извора финансирања, 

- извештај о утрошку средстава добијених 

од  

буџета општине у претходној години,  за 

претходни програм или  пројекат, 

- друге неопходне податке. 

 

Члан 8.                                         

 Комисија у року од 15 дана од дана закључења 

Конкурса доставља Председнику општине предлог 

решења о расподели средстава корисницима. 

 

Члан 9. 

 Уколико је обим тражених средстава већи од 

Конкурсом утврђеног обима који се распоређује, 

приоритет у расподели ће имати: 
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 -     организовање манифестација од изузетног 

значаја за афирмацију општине,  

 -     организације особа са инвалидитетом, 

- организовање рада са децом, 

- хуманитарне активности  

- пројекти који подстичу врхунско 

стваралаштво 

- пројекти за развој цивилног друштва и 

- пројекти подржани и из других извора. 

Приоритет за доделу средстава утврђује 

Комисија из члана 6. Правилника. 

 

Члан 10. 

 Председник општине једанпут годишње 

подноси извештај Скупштини општине Зрењанин о 

распореду и утрошку средстава за програмске 

активности и пројекте организација из члана 1. 

Правилника.  

Члан 11. 

 Корисник средстава у року од 30 дана од дана 

завршетка програма – пројекта подноси Председнику 

општине извештај о утрошку добијених средстава.   

 Корисник који не поднесе извештај у складу са 

ставом 1. овог члана не може да учествује на наредном 

конкурсу за доделу средстава. 

 

 

 

Члан 12.  

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник о расподели средстава за 

програмске активности друштвених организација, 

савеза и удружења грађана (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 3/2003) 

 

Члан 13. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Зрењанин''. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН  

 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ-  

Број: 110-3/05-II-06-01 

Дана:  01.04.2005. године 

З р е њ а н и н      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Горан Кнежевић 
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