
                                                 

                                                           
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број:  400- 4/21 

Датум: ______  2021. године 

 

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – 

други закон и 44/2018 – други закон), члана 3. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или 

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

(„Службени гласник РС”, број 16/2018 ) и члана 60. Став 1, тачка 7. Статута града Ужица („Службени лист 

града Ужица”, број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној_______________. године, доноси 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама  Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава  за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења 

 

Члан 1. 
 Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о  поступку доделе и контроле коришћења 

средстава  за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса које реализују удружења, број 400-67/20 од 17.12.2020. године („Службени лист града Ужица“, број 
58/20), у даљем тексту Одлука. 

 

Члан 2. 
 Одлука се мења тако што се члан 10. мења и гласи: 

 

 '' На конкурсу може да учествује удружење: 

1. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења и чије је седиште на 

територији града Ужица, као и матична удружења Ужичана, са седиштем изван територије града 

Ужица, а који промовишу културну традицију града Ужица; 
2. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује; 

3. које је регистровано најмање 2 године за обављање делатности из области за коју се конкурс 

расписује, односно најмање 3 године  ако конкурише за износе преко 500.000 динара, сем за 

удружења младих за које је услов да су регистрована најмање  6 месеци за обављање делатности 

из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 2 године  ако конкуришу за износе 

преко 500.000 динара; 

4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и 

5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања 

делатности. '' 
 

Члан 3. 

Остале одредбе Одлуке, број број 400-67/20 од 17.12.2020. године,  остају непромењене. 
 

Члан 4.  

 Ова Одлука ступа на снагу почев од првог наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном листу 

града  Ужица''. 

                                                                                                                   

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                                  Бранислав Митровић 

 

 

 

 



О б р аз л о ж е њ е 

Скупштина града Ужица усвојила је Одлуку о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава  за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса које реализују удружења,  у децембру прошле године,  у форми која је предложена 

од стране експерта СКГО у оквиру пројекта чији је учесник био град Ужице. 

 
Преглед одредби које се мењају: 

''Право учешћа на конкурсу 

Члан 10. 

На конкурсу може да учествује удружење: 

1. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења;  

2. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм 

реализује; 

3. које је регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се 

конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 500.000 

динара; 

4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и 

5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности.’’ 

 
  Овај члан10. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења мења 

се и сада гласи:  

 

'' На конкурсу може да учествује удружење: 

6. које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења и чије је седиште на 

територији града Ужица, као и матична удружења Ужичана, са седиштем изван територије града 

Ужица, а који промовишу културну традицију града Ужица; 
7. чији циљеви се, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује; 

8. које је регистровано најмање 2 године за обављање делатности из области за коју се конкурс 

расписује, односно најмање 3 године  ако конкурише за износе преко 500.000 динара, сем за 
удружења младих за које је услов да су регистрована најмање  6 месеци за обављање делатности 

из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 2 године  ако конкуришу за износе 

преко 500.000 динара; 

9. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и 

које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања 

делатности.’’ 

Изменама су  обухваћене одредбе које прецизирају услове које удружење мора испунити да 

би учествовало у додели средстава за финансирање програма од јавног интереса, и то тако што је 

прецизирано да удружење мора имати седиште на територији града Ужица као и да од удружења 

која немају пребивалиште на територији града учесници јавног конкурса за доделу средстава могу 

бити само удружења ужичана која имају у програму промовисање ужичке културне традиције. 

Такође измене се односе и на период деловања удружења који је, у односу на претходно 

решење, повећан, тако да је потребно да је удружење регистровано најмање 2 године за обављање 

делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 3 године  ако конкурише за 

износе преко 500.000 динара, сем за удружења младих за које је услов да су регистрована најмање  

6 месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 2 

године  ако конкуришу за износе преко 500.000 динара. 

Наведене корекције имају за циљ ефикасније и целисходније трошење буџетских средстава 

намењених за реализацију програма организација цивилног друштва. 
 Градско веће је на седници одржаној 22.02.2021. године, утврдило Предлог одлуке о изменама и 

допунама  Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава  за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, 

и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 


