
  

 
  
 

 
 
 
                                                                                        
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 12/17),  Градоначелник Града Приједор  д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава социјално-хуманитарним 

савезима/удружењима и удружењима националних мањина 
 

 

Члан 1. 
 

Овим правилником утврђују се критеријуми, начин и поступак расподјеле средстава 

социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина (у 

даљем тексту: Удружења) регистрованим у складу са законом, и евалуација, извјештавање и 

контрола додијељених средстава Удружењима из Буџета Града Приједор.   

 

Члан 2. 
 

(1) Средства за суфинансирање Удружења се планирају и обезбјеђују у буџету Града 

Приједор (у даљем тексту: Буџет), односно у оквиру буџетских средстава додијељених 

на располагање Одјељењу за друштвене дјелатности (у даљем тексту: Одјељење), за 

сваку текућу годину, а у складу са законским прописима о извршењу буџета. 

(2) Удружењима се средства додјељују за суфинансирање рада, у складу са програмским и 

пројектним активностима и резултатима рада. 

 

Члан 3. 
 

Право на додјелу средстава имају удружења која заступају или промовишу интерес Града 

Приједор и јачају његов углед у сљедећим областима: социјална заштита - помоћ 

сиромашним и социјално угроженим, помоћ лицима са инвалидитетом, дјеци и старијим 

особама; борачко-инвалидска заштита; здравство, образовање и наука, заштита животне 

средине, заштита људских права, заштита права националних мањина, култура, заштита 

вјерских слобода и других области од интереса за локалну заједницу. 

 

Члан 4. 
 

Одјељење објављује Обавјештење о додјели средстава Удружењима путем званичне 

интернет странице Града Приједор и на огласној табли Одјељења у трећем кварталу текуће 

године. 

Рок за подошење захтјева је 15 дана од дана објављивања Обавјештења о додјели средстава 

Удружењима. 



  

 

Члан 5. 
 

(1) Удружења подносе захтјев за финансирање програмско-пројектних активности 

Одјељењу на Обрасцу број 1, а  који се налази у прилогу овог правилника и чини његов 

саставни дио, уз оригинал документе или овјерене копије из става 4. овог члана, у 

запечаћеној коверти, са назнаком „Комисија за расподјелу средстава социјално-

хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина“ (у даљем 

тексту: Комисија), лично на протокол Града Приједор или поштом на адресу: Трг 

Ослобођења број 1, 79102 Приједор. 

(2) У захтјеву за додјелу средстава наводе се циљеви и намјене за које се тражи додјела 

средстава, као и образложење пројекта/програма који оправдава додјелу средстава, 

односно у чему се састоји значај који пројекат/програм има за Град. 

(3) Право на подношење захтјева имају удружења регистрована најмање 1 годину. 

(4) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се сљедећи документи у оригиналу или 

овјереној копији: 

-   рјешење о регистрацији, 

-   потврда о пореској регистрацији (ЈИБ), 

            -   уговор са банком о отварању трансакционог рачуна, 

            -   биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи години   

                 подношења захтјева, 

            -   доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години, 

            -   наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава додијељених од 

                стране Града Приједора у години која претходи години подношења захтјева,  

- финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима прихода и 

     очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са детаљно образложеном  

     структуром буџета и извора финансирања,  

- извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле године за  

     Удружења која нису била финансирана из буџета Града, 

(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 6. 
 

Критеријуми за додјелу средстава Удружењима су: 

- квалитет пројекта/програма који ће се реализовати у години за коју се додјељују 

средства, 

- ефекти који се очекују реализацијом пројекта/програма, 

- значај који пројекат/програм има за Град, 

- циљна група која је обухваћена пројектом/програмом (дјеца, млади, лица са 

инвалидитетом и сл.) 

- допринос пројекта/програма у реализацији стратешких циљева Града. 

 

Члан 7. 
 

(1) Расподјелу средстава врши Kомисија коју именује Градоначелник.   

(2) Комисија има предсједника и два члана. 

(3) За предсједника Комисије именује се Начелник Одјељења за друштвене дјелатности.   

       Чланови Комисије се бирају из реда: 

- запослених у Одјељењу за друштвене дјелатности (један члан),  

- запослених у Одјељењу за финансије Града Приједора (један члан).  

(4) Комисија разматра захтјеве, утврђује листу вредновања захтјева и предлаже доношење 

Одлуке о расподјели средстава у складу са наведеном листом. 



  

(5) Комисија информише Градоначелника о поднесеним захтјевима Удружења и даје 

приједлог Одлуке о расподјели средстава Удружењима за текућу годину према којој 

Градоначелник доноси Одлуку о расподјели средстава Удружењима.  

(6) Комисија ради у сједницама, а одлуке доноси већином гласова. 

(7) Комисија се именује на период од четири године. 

 

Члан 8. 
 

 Комисија има задатак да: 

1)  води евиденцију о поднесеним захтјевима за додјелу средстава, 

2)  обавља стручне и административно-техничке послове, 

       3)  утврди листу вредновања и рангирања поднесених захтјева, 

4)  израђује приједлог Одлуке о расподјели средстава и 

5)  сачињава записник о раду Комисије. 

 

Члан 9. 

 

(1) Оцјену поднесених захтјева Комисија врши системом бодовања који се уноси у табелу 

за оцјењивање, која је дата на Обрасцу број 2, који се налази у прилогу овог 

правилника. 

(2) Сваки члан Комисије појединачно оцјењује захтјев за финансирање програмско-

пројектних активности бодовима у распону од 1 до 5 за сваки критеријум. 

(3) Минималан број бодова за додјелу средстава је 15 бодова. 

(4) Коначна оцјена захтјева представља збир појединачних оцјена свих чланова Комисије. 

 

Члан 10. 

 

Листа Удружења којима су одобрена средства биће објављена по окончању процедуре, 

односно, након што Градоначелник донесе Одлуку о расподјели средстава Удружењима, а   

иста ће бити објављена на званичној интернет страници Града Приједор и на огласној табли 

Одјељења.   

 

Члан 11.  

 

Удружењa подносe захтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности из 

средстава буџета Града, на Обрасцу број 1, који се налази у прилогу овог правилника, те се 

потписивањем обрасца обавезују на сљедеће: 

(1) Након истека фискалне године корисник средстава доставиће даваоцу средстава 

финансијски и наративни извјештај о утрошку средстава с комплетном документацијом 

којом доказује намјенски утрошак средстава која су му дозначена, до 28. фебруара 

наредне године, 

(2) Уколико су средства дозначена за програмско-пројектне активности које нису завршене 

током текуће године, корисник средстава доставиће извјештај о утрошку дијела 

средстава утрошених у текућој години и то до 15. фебруара наредне године и извод из 

банке којим се доказује да преостала средства нису утрошена, 

(3) Финансијски извјештај мора да садржи и преглед укупно остварених прихода за  

реализацију програмских и пројектних активности дозначених од стране Града 

Приједор.   

(4) Финансијски извјештај мора да садржи и преглед свих трошкова у вези са реализацијом 

програмских и пројектних активности са релевантном документацијом (копије рачуна, 

извода и др.). 



  

 

Члан 12. 
 

(1) Удружења подносе финансијски и наративни извјештај Одјељењу о намјенском 

утрошку додијељених средстава, уз релевантну документацију, најкасније до 28. 

фебруара наредне године, на Обрасцу број 3, који се налази у прилогу овог правилника. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и извјештај о реализацији пројекта/програма 

из претходне године, који треба да садржи остварене резултате, односно оцјену 

остварених циљева и подноси се у складу са дефинисаним роком из расписаног 

Обавјештења. 

(3) Извјештај из става 1. овог члана потписује овлашћено лице Удружења. 

                                                             

 

                                                            Члан 13. 

 

(1) У случају неиспуњавања услова из члана 11. и члана 12., корисник средстава губи право 

на додјелу средстава у наредне три године, о чему се подносилац захтјева писмено 

обавјештава. Давалац средстава може извршити контролу над утрошком одобрених 

средстава у просторијама корисника и предузети одговарајуће мјере у складу са 

утврђеним чињеницама, у складу са законом. Распоред финансијских средстава из 

различитих извора мора одговарати укупном буџету пријављених програмских и 

пројектних активности.  

 

                                                            Члан 14. 

 

Одобрена средства биће исплаћена на основу рјешења које доноси Одјељење, на текући 

рачун Удружења. 

Члан 15. 

 

Редовни надзор над утрошком средстава додијељених Удружењима врши Комисија за  

праћење програмско-пројектних активности које суфинансира Град Приједор. 

  

Члан  16. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. 

 

 

Број: 02-022-167/19                                                               

Дана, 18.10.2019. године                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК   

Приједор            

                                                                                                   Миленко Ђаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


