
 На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи ( '' Службени гласник РС" 
број 129/07 ),члана 58. Статута града Лозница ("Службени лист града Лозница", 
бр. 19/08), а у вези са чланом 37. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 
РС" бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05 и 101/05),члана 38. Закона о удружењима 
(''Службени гласник РС''број 51/09) и члана 16. Одлуке о буџету града Лозница за 
2011.годину ( "Службени лист града Лозница бр.11/10), Градоначелник града 
Лознице, доноси 
 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ  БУЏЕТА 

ГРАДА ЛОЗНИЦА ЗА ПРОГРАМЕ РАДА/ ПРОЈЕКТЕ 
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се начин  и поступак остваривања права на 
доделу средстава из буџета града Лозница (у даљем тексту: дотација) са циљем 
да се, обезбеђујући средства удружењима која се активно и у континуитету баве 
социјалним питањима, одржи достигнути ниво и подржи плурализам пружалаца и 
обима ванинституционално пружених услуга у области социјалне заштите. 
  
 
 

Члан 2. 
 

 Дотације из члана 1. овог Правилника обезбеђу се за: 
 
       - помоћ развоју и одрживости услуга које пружају удружења која се баве 
питањима социјалне заштите, 
       - промоцију и увођење услуга у област социјалне заштите које нису 
обезбеђене /финансиране од стране Републике или локалне самоуправе у јавним 
институцијама, него их спроводе удружења. 
         
 
 
  

Члан 3. 
  
 Средства намењена удружењима грађана из члана 1.овог Правилника 
користе се за реализацију програма рада/пројеката из следећих области: 
1. активности које доприносе реализацији специфичних циљева и задатака 
предвиђених Стратегијом социјалне заштите општине Лозница (''Службени лист 
општине Лозница'' број 08/07), 



2. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим, старим и 
особама са инвалидитетом, особама са сметњама у развоју, Ромима,особама у 
ризику и лицима леченим од болести зависности), 
3. психосоцијална  и здравствена рехабилитација бораца, ратних, војних и 
цивилних инвалида, 
4. организовање и спровођења активности са циљем укључивања чланова 
удружења ради квалитетнијег коришћења слободног времена (разни видови 
радионица,спортских  манифестација,итд.), 
5. активности на интеграцији особа са инвалидитетом у окружење, 
6. активности које доприносе социјалној укључености друштвено осетљивих група, 
остваривању и унапређењу одређеног заједничког  или општег циља у интересу 
развоја социјалне заштите у  граду Лозница. 
          

 
Члан 4. 

 
 Програме рада/пројекте из члана 2. овог Правилника реализују удружења 
грађана којима се доделе средства из буџета града Лозница путем јавног конкурса 
у складу са планираним средствима за ту намену, с тим што удружења грађана 
могу да конкуришу са највише две пријаве. 
 
 

Члан 5.  
 
 

 Удружења грађана могу да остваре дотацију из буџета Града на основу  
програма рада/пројекта у складу са буџетом града Лозница. 
 Предлог програма рада/пројекта из става 1. овог Правилника садржи: 
 - назив и седиште удружења грађана, 
 - опште и конкретне циљеве и циљну групу на коју је програм      
рада/пројекат усмерен, 
 - опис активности на спровођењу  програма  рада/пројекта ,  
 -  време и поступак реализације програма  рада/пројекта , 
 - податке о потребним финансијским и другим средствима за реализацију  
програма рада/пројекта по активностима - финансијски план, односно буџет  
програма рада/пројекта, 
 - изворе средстава за финансирање програма  рада/ пројекта, са 
спецификацијом износа средстава из сопствених извора, од донатора, других 
извора и очекиваног износа дотације из буџета Града, и 
 - одговарајућу документацију и друге податке од значаја за реализацију 
програма  рада/  пројекта. 
  
 

Члан 6. 
 
 

 Финансирање програма рада/пројеката  се врши на основу јавног конкурса. 
 Градоначелник града доноси Одлуку о покретању поступка финансирања  
програма рада/пројеката из буџета града Лозница и расписује јавни конкурс за 
сваку буџетску годину, а у складу са приоритетима града зацртаних Стратегијом 
социјалне заштите општине Лозница и овим Правилником. 
 Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања.   



Члан 7. 
 

 Пријаве за учешће на конкурсу заинтересована удружења грађана за   
програм рада/пројекат подносе у року од петнаест дана од дана објављивања 
јавног конкурса. 
 
 

Члан 8. 
 

  Конкурс из члана 6. овог Правилника спроводи Комисија за спровођење 
поступка јавног конкурса за финансирање програма рада/пројеката удружења 
грађана, коју именује Градоначелник Града. 
 Комисија у свом саставу има председника и два члана, од којих бар два 
члана раде на пословима социјалне заштите. 
 Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о свом раду води записник. 
 Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља 
Одељење за финансије и друштвене делатности Градске управе Лозница - Одсек 
за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. 
 
 

Члан 9. 
 

 Јавни конкурс садржи: 
 -  Намену и буџетску класификацију са које се средства  додељују,  
 -  Датум објављивања конкурса, 
 -  Услове које треба да испуњава учесник у јавном конкурсу, 
 -  Критеријуме за доделу средстава, 
 -  Процедура и рок за пријављивање на конкурс, 
 -  Обавезну документацију која се подноси уз учешће на конкурс, 
 -  Рок за доношење одлуке. 
 
 
 

Члан 10. 
 

 Пријаве на конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је 
саставни део конкурсне документације. 
           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 

 
Члан 11. 

 
 Конкурсна документација садржи: 
 -  Пријавни образац, 
 -  Образац описа годишњег програма рада/пројекта , 
 -  Образац буџета, 
 -  Фотокопију решења о упису удружења у Регистар или оверену фотокопију 
решења о пререгистрацију 
 -  фотокопију оснивачког акта (Статут) ако први пут конкурише, 
 - фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним 
органима за претходну годину, 



           -Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или 
суфинансирања, 
 - Усвојен програм рада удружења за годину у којој конкуришу за доделу 
средстава.    
 
 

Члан 12. 
 

 Критеријуми за оцењивање програма рада/пројекта су: 
 

1. Проблема којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли 
је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице? 

2. Циљева програма рада / пројекта – да ли су јасно и прикладно 
одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли 
недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној 
заједници?  

3. Обухвата – колике су могућности програма рада /пројекта да 
oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у 
реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са  
другим удружењима, привредом или јавним сектором? 

4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и 
активности предвиђених програмом рада /  пројектом, да ли је предложени 
план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном 
времену? 

5. Очекиваних резултата и утицаја – да ли су резултати програма рада / 
пројекта мерљиви и да ли ће програм рада/пројекат имати утицаја ван круга 
непосредних корисника?  

6. Буџета и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада /  
пројекта одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су 
трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова 
и очекованих резултата задовољавајући); да ли су обезбеђени други 
извора финансирања (минимум 30%), да ли је адекватан однос између 
административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се 
планираним средствима постигну предвиђени резултати? 

7. Иновација – да ли програм рада / пројекат има иновативне елементе, 
предлаже алтернативна решења у области система социјалне заштите 
којом се бави? 

8. Одрживости – да ли ће се активности наставити и после 
финансирања из буџета града, и на који начин? 

 
Члан 13. 

  
 
 Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког програма рада/пројекта 
према критеријумима наведеним у члану 12. овог Правилника. 
 
 



 
Члан 14. 

 
 О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и 
сачињава предлог Одлуке о избору програма рада/ пројеката наведених 
удружења грађана које се финансирају из буџета града Лозница и исте доставља 
Градоначелнику Града најдуже у року од петнаест дана од дана закључења 
конкурса. 
 
 

Члан 15. 
 

 Градоначелник на основу записника и предлога Комисије, доноси Одлуку о 
избору програма рада/пројеката удружења грађана, а које се финансирају из 
буџета града Лознице у року од пет дана од дана пријема докумената од стране 
Комисије. 
          Одлука садржи износ, намену и начин преноса средстава удружењима 
грађана којa се баве социјалном заштитом. 
 
 
 
 

Члан 16. 
 

 Одлуку о избору програма рада/пројеката удружења грађана доставља се 
учесницима у поступку у року од осам дана од дана доношења исте. 
  
 
 

Члан 17. 
 

 По пријему Одлуке о избору програма рада/пројеката удружења грађана 
уговор о финансирању програма рада/пројеката  из буџета града Лознице са 
удружењима грађана закључиће се најкасније у року од пет дана. 
 
 
 

Члан 18. 
 

 Уговор о финансирању програма рада/пројекта из буџета града Лознице 
садржи: 
 1. Назив годишњег програма рада/пројекта  
 2. Износ средства која се додељују из буџета Града за реализацију  
програма рада/ пројекта   
 3. Датум почетка и завршетка програма рада/пројекта 
 4. Права и обавезе уговорних страна 
 5. Услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен. 
 
 

 
 
 



Члан 19. 

Удружења која су добила средства за реализовање програма рада/пројекта 
морају најмање једном годишње да чине доступним јавности извештај о свом раду 
и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају 
даваоцу средстава.  

Члан 20. 

 
 Корисници средстава из ове Одлуке дужни су да доставе извештај 
Одељењу за финансије и друштвене делатности Градске управе Лозница - Одсеку 
за буџет и трезор и Одсеку за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту о 
утрошку одобрених средстава након реализовања дела програмских/пројектних 
активности за које су пребачена средства , а завршни наративни и финансијски 
извештај најкасније  до петнаестог  децембра текуће године. 
           Уколико се завршни извештаји из претходног става не доставе, пријава за 
доделу нових средстава неће бити узета у разматрање од страна Комисије. 
 
 

Члан 21. 
 

 Надзор над извршавањем уговором утврђених послова по овој Одлуци 
врши Одељење за финансије и друштвене делатности Градске управе – Одсек за 
дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту . 
 
 

Члан 22. 
 

 Овим Правилником ставља се ван снаге Правилник о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета града Лозница за пројекте 
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите број 61/2010 -I  од 
24.02.2010 године. 
 
  
 
 

 
Број:___________           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум: _________ 
                                                    Видоје Петровић 
 
 
 
 
 
 
 


