
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима(„Службени гласник РС“ бр. 
51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018 -др.закон), члана 1. 3. и 4. 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), члана 56. 
Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

 Градско веће на седници одржаној 13.12.2018. године доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ 
КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЛИ 

НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

Члан 1. 

У Правилнику о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или 
недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења („Службени лист града Ниша“, број 82/14 и 7/17) 
у члану 5. после става 1 додају се став 2 и 3 који гласе: 

„Годишњи план расписивања јавних конкурса објављује Градско већe, најкасније до 
31. јануара на званичној интернет страни града Ниша и доставља Канцеларији за сарадњу 
са цивилним друштвом. 

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, 
називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса и друге релевантне податке у 
зависности од врсте конкурса.“ 

Члан 2. 

Члан 6 мења се и гласи: 
„Члан 6. 

Право на доделу средстава или недостајућег дела средстава за подстицање програма 
и пројеката од јавног интереса имају удружења која имају седиште на територији града 
Ниша, обављају делатност на територији града Ниша и која се за конкретан програм или 
пројекат којим аплицирају за средства већ не финансирају из буџета Града.“  

 

Члан 3. 

Члан 8 мења се и гласи: 
„Члан 8. 

Комисију из члана 7 овог правилника, посебним решењем, образује Градоначелник 
града Ниша.  

Комисија има председника и 4 члана.  
У комисију могу бити именована и лица представници стручне јавности.  
Решењем из става 1 овог члана одређује се састав Комисије и задатак, као и друга 

питања од  значаја за рад Комисије.  



Чланови комисије су дужни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези 
са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (изјава о непостојању 
сукоба интереса). 

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него 
што потпише изјаву из става 5. овог члана. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о томе 
одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О 
решавању сукоба интереса Градоначелник града Ниша одлучује у сваком случају посебно, 
а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни 
или ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које 
учествује на конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим 
удружењем, или у односу на та удружења има било који материјални или нематеријални 
интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса. 

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.  
Градоначелник решењем из става 1 овог члана одређује члана Градског већа за 

координатора рада Комисије, који ће организовати, координирати и пратити рад чланова 
Комисије на извршењу одређеног задатка.  

Организационе и административно-техничке послове за потребе Комисије 
обављаће служба надлежна за обављање стручних, административних и организационих 
послова за потребе Градског већа, а стручне послове Градска управа града Ниша - 
Секретаријат надлежан за област за коју се конкурс расписује.“ 

 
Члан 4. 

У  члану 9. ставу 2.  после речи: „Града Ниша“, додају се речи:  „и на порталу е-
Управе“.  

Члан 5. 

Члан 12. мења се и гласи: 
„Члан 12. 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројекта у року који не 
може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. 

Листа из става 1. овог члана објављује се обавезно на званичној интернет страници 
надлежног органа и на порталу е-Управе. 

Учесници имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 
од 3 радна дана од дана објављивања Листе 

На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од 
осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 
Одлуку о избору програма и пројеката којима се из буџета Града Ниша додељују 

средства за подстицање програма и пројекта или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма и пројеката, Градско веће доноси у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење приговора. 



Одлука из става 5 овог члана се објављује на званичној интернет страници Града 
Ниша и на порталу е-Управе.“ 

Члан 6. 

У члану 13. после става 4 додаје се став 5 који гласи: 

„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 интерни акт о антикорупцијској политици.“ 

                                                                                     Члан 7. 

У члану 15. после става 1 додаје се нови став који гласи: 

„Градска управа града Ниша –секретаријат надлежан за област за коју се конкурс 
расписује прати реализацију програма за који су одобрена средства, а праћење реализације 
програма обухвата: 

1) Обавезу удружења да обавештава секретаријат надлежан за област за коју се 
конкурс расписује о реализацији програма, у роковима одређеним уговором; 

2) Прегледање извештаја од стране секретаријата надлежног за област за коју се 
конкурс расписује; 

3) Мониторинг посете представника секретаријата надлежног за област за коју се 
конкурс расписује; 

4) Обавезу удружења да омогући представницима секретаријата надлежног за област 
за коју се конкурс расписује да изврше увид у релевантну документацију насталу у 
току реализације програма; 

5) Прикупљање информација од корисника програма; 
6) Друге активности предвиђене уговором.“  

Члан 8. 

Члан 16. мења се и гласи: 
„Члан 16. 

Удружење је дужно да Градском већу, преко Градске управе града Ниша - 
секретаријата надлежног за област за коју се конкурс расписује подноси извештај - 
наративни и финансијски, о реализацији програма или пројекта за које су му додељена 
средства. 

Извештај из става 1 овог члана обавезно садржи: приказ буџета, који је саставни део 
уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и 
целокупну документацију која оправдава настале трошкове. 

Удружење на захтев секретаријата надлежног за област за коју се конкурс расписује  
доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у извештају у року од осам дана од 
пријема захтева Секретаријата надлежног за област за коју се конкурс расписује  за 
доставу допуне документације. 

Градска управа града Ниша - секретаријат надлежан за област за коју се конкурс 
расписује врши контролу извештаја и са обавештењем о томе да ли су надлежни органи, 



пре свега буџетска инспекција, уочили да ли има неправилности у трошењу средстава или 
ненаменског трошења средстава од стране удружења, исте доставља Градском већу. 

Извештај се доставља квартално, осим у случају када програм или пројекат не трају 
дуже од шест месеци и након реализације програма или пројекта, а садржи, нарочито: 
податке о степену реализације програма или пројекта и утрошеним средствима. 

У циљу праћења реализације програма, Секретаријат надлежан за област за коју се 
конкурс расписује може реализовати мониторинг посете. 

Под мониторинг посетом, у смислу овог правилника, сматра се: посета удружењу, 
одржавање састанака овлашћених представника надлежног органа са овлашћеним 
представницима удружења, присуство одређеним догађајима и манифестацијама или 
другим програмским активностима које удружење спроводи у склопу реализације 
програма. 

Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена. 
Секретаријат надлежан за област за коју се конкурс расписује реализује најмање 

једну мониторинг посету у току трајања програма, за програме чије трајање је дуже од 6 
(шест) месеци и чија је вредност већа од 500.00,00 динара и програме који трају дуже од 
годину дана. 

Надлежни орган израђује извештај о мониторинг посети у року од 10 (десет) дана 
од дана спроведене посете“.  
 

Члан 9. 

После члана 16 додаје се нови члан 16а који гласи: 

  „Члан 16а. 
Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса 

приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити Секретаријат 
надлежан за област за коју се конкурс расписује  о свим ситуацијама које представљају или 
би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних 
обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком 
или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови 
породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану 
удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Секретаријат надлежан за област за коју се конкурс расписује  
посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и 
документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Секретаријат 
надлежан за област за коју се конкурс расписује  ће затражити од удружења да без 
одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере. 

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је 
усмерен на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално 
осетљивим групама или особама са инвалидитетом.“ 
 

 



Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Ниша“. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Број: 1506-7/2018-03 
У Нишу, 13.12.2018. године 
                 ПРЕДСЕДНИК 
 
 
                       Дарко Булатовић 



 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о 

ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета града Ниша за подстицање програма од јавног интереса која 
реализују удружења, садржан је у одредбама Закона о удружењима и („Службени 
гласник РС“ бр.51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018 -др.закон), као и 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). 

Наведеном Уредбом су ближе уређени услови, критеријуми, обим, начин, 
поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које 
реализују удружења. 

Предложеним изменама Правилника о ближим критеријумима, начину и 
поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за 
подстицање програма од јавног интереса која реализују удружења, извршено је 
усклађивање са одредбама нове Уредбе у делу који се тиче поступка, рока и садржине 
објављивања годишњег плана расписивања јавних конкурса, као и дефинисања 
критеријума за удружења која имају право на доделу средстава. 

Истовремено измењене су одредбе које се тичу састава, задатка и положаја 
чланова комисије за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног 
интереса, а како би се избегао евентуални сукоб интереса. 

У циљу транспарентности у одлучивању наведене комисије измењене су одредбе 
које се тичу вредновања и рангирања пријављених програма, као обавеза корисника 
средстава у погледу достављања адекватне документације. 

Такође су прецизиране одредбе које се тичу праћења реализације програма за 
који су одобрена средства од стране секретаријата надлежног за област за коју се 
конкурс расписује, као и дужности удружења која реализују програме и пројекте у 
погледу извештавања и избегавања сукоба интереса. 

На основу наведеног Секретаријат за дечију и социјалну заштиту израдио је 
нацрт Правилника о изменама и допуни Правилника о ближим критеријумима, начину 
и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета града Ниша за 
подстицање програма од јавног интереса која реализују удружења. 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 
 
 

                                                                                                          
                                                                                                                  СЕКРЕТАР 

 

Мирјана Поповић 
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