
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број  129/07, 83/14 – др. 

Закон, 101/16 – др. Закон, 47/18 и 111/21 - други закон), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ број 30/19), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 7. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава из буџета општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 

6/18) Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 09.03.2023.  године доноси 

 

ОДЛУКУ   

О  

РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА У ФИНАНСИРАЊУ, 

ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

и расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

У ФИНАНСИРАЊУ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

1. Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину 

предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 5.000.000,oo динара. 

 

2. Право на коришћење средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији 

општине Ћуприја, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, 

међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске 

активности реализују на територији општине Ћупријa, изузетно удружења грађана која нису 

регистрована на територији општине Ћуприја, а која реализују програме који су од јавног интереса за 

општину Ћуприја и којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине 

Ћуприја.  

Средства из буџета Општине Ћуприја могу се одобрити за финансирање не више од два 

програма истог удружења у току буџетске године. 

Програм/пројекат се мора реализовати до истека буџетске године, односно 31.12.2023. године. 

 

3. Средства намењена удружењима могу се користити за реализацију програма нарочито из 

следећих 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, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог 

развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, хуманитарни програми и 

други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе Општине Ћуприја. 

Предмет финансирања по расписаном конкурсу, не могу бити програми који доносе профит 

удружењима, заговарају насиље, нетолерантност или било коју врсту дискриминације. 

 

4. Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног материјала и материјала потребног 

за реализацију програма; трошкове који директно произилазе из предложених активности: 

информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове 

финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други 

трошкови које утврди општинско веће општине Ћуприја. 

Неприхватљиви трошкови су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне 

камате, ставке које се већ финансирају из других пројеката, куповина земље или зграда. 

 



5. Конкурс спроводи Комисија за избор програма од јавног интереса. 

 

6. Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 

документације. Конкурсна документација се може преузети  са званичне интернет презентације 

општине Ћуприја   www.cuprija.rs. 

Електронски попуњене пријаве се подносе  у штампаном облику у затвореној коверти са 

назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА“, на Писарници општинске управе општине Ћуприја на 

адреси 13. октобар бр. 7, 35230 Ћуприја.  На коверти обавезно назначити подносиоца предлога 

програма/пројекта. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Ћуприја. 

Конкурс је отворен до 24.03.2023. године. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 

 

7. Конкурсна документација садржи: 

 Образац 1 - Пријава на конкурс-апликациони образац, 

 Образац 2 - Образац за писање предлога пројекта, 

 Образац 3 - Наративни буџет, 

 Образац 4 - Табеларни преглед буџета пројекта, 

 Фотокопију решења АПР о регистрацији удружења;  

 Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица);  

 Фотокопију Статута;  

 Другу документацију (по процени подносиоца захтева) која је од значаја за доделу 

средстава (на пример Извештај о раду и сл.). 

Комисија по службеној дужности утврђује да рачун подносиоца пријаве није у блокади.  

Комисија по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног 

органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се 

програм реализује. 

 

8. Пријаве за доделу средстава комисија оцењује према следећим критеријумима, и то: 

- референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број 

корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост (5-25 поена); 

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у 

области у којој се програм спроводи (5-20); 

- оправданост буџета пројекта (4-15); 

- 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 (5-15); 

- законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније 

коришћена средства буџета општине Ћуприја и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (2-15); 

- сарадња са другим субјектима у реализацији програма (1-10). 

Програм који је вреднован са мање од 50 поена неће бити предмет избора за доделу средстава. 

 

9. Сваком пројекту комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена 

листа вредновања и рангирања програма. 

Листа се објављује се на званичној интернет страници Општине Ћуприја, огласној табли 

Општинске Управе Општине Ћуприја и порталу е-Управе. 

http://www.cuprija.rs/


Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може 

бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

 

10. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 

од три радна дана од дана објављивања листе. 

На листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног 

објављивања. 

 

11. Одлуку о избору програма и расподели средстава Општинско веће општине Ћуприја доноси 

у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука о избору програма и расподели средстава објављује се на званичној интернет-страници 

Општине Ћуприја, огласној табли Општинске Управе Општине Ћуприја и порталу е-Управа. 

 

12. Удружење коме су одлуком Већа додељена средства дужно је да се у року од три дана од 

дана објављивања одлуке на званичној интернет-страници Општине Ћуприја, потпише изјаву о 

прихватању обавезе корисника средстава општине Ћуприја. 

Ако је одлуком изабран програм за који је додељен мањи износ средстава од траженог, 

удружење је дужно да у року од три дана од дана објављивања одлуке на званичној интернет-

страници Општине Ћуприја, достави кориговани програм и буџет програма и потпише Изјаву о 

прихватању обавезе корисника средстава општине Ћуприја. 

Кориговани програм и буџет се достављају на Обрасцима 2,3 и 4. 

Уколико удружење у року у року од три дана не достави потписану изјаву о прихватању обавезе 

корисника средстава општине Ћуприја сматраће се да је одустало од реализације програма. 

Образац 5 - Изјава о прихватању обавезе корисника средстава општине Ћуприја.  

 

13. 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 инструмент обезбеђења. 

Образац 6 -  Изјава о непостојању сукоба интереса. 

 

14. Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.  

Удружење је дужно да Комисији подноси периодичне извештаје уколико пројекат траје дуже од 

6 (шест) месеци. Динамика подношења периодичних извештаја регулисаће се уговором. 

Удружење је дужно да Комисији поднесе завршни извештај о реализацији програма и 

утрошеним средствима у року од 30 дана од дана завршетка програма, у штампаном облику, предајом 

на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине Ћуприје или поштом. 

Извештај се подноси на следећим обрасцима: 

Образац 7 – Наративни извештај 

Образац 8 - Финансијски извештај 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-34-5/2023-01-1 ОД 09.03.2023. ГОДИНЕ 

 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                 Јовица Антић, дипл.правник 

 

 


