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Брпј: 45/2019 
Дана: 01.04.2019. гпдине 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
 
На пснпву шлана 38.  Закпна п удружеоима ( „Сл. гласник РС“, бр.51/2009 и 99/2011-др. закпн и 
44/2018 ), Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за 
финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018 ), 
шлана 6. став 2. алинеја 2., шлана 19 став 1. алинеја 11. и шлана 21. Одлуке п псниваоу друщтва са 
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу „Агенција за рурални развпј Града Сремска Митрпвица“ дпп, Сремска 
Митрпвица („Службени лист Града Сремска Митрпвица“, брпј: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 1/2017), 
Прпграма ппслпваоа „Агенција за рурални развпј Града Сремска Митрпвица“ дпп, Сремска 
Митрпвица за 2019. гпдину („Сл. лист Града Сремска Митрпвица“ бр. 14/2019)  и Прпграма мера 
ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја Града Сремска 
Митрпвица за 2019. гпдину, директпр Агенције за рурални развпј Града Сремска Митрпвица дпнпси:  
 
 

ПРАВИЛНИК П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ АКТИВНПСТИ УДРУЖЕОА 
ГРАЂАНА У 2019. ГПДИНИ НА ТЕРИТПРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРПВИЦА 

 
ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
  
Члан 1. 
  
Овим Правилникпм прпписује се намена средстава, ппступак дпделе средстава, критеријуми за 
дпделу средстава и друга питаоа пд знашаја за реализацију Финансијскпг плана „Агенције за 
рурални развпј Града Сремска Митрпвица“ дпп, Сремска Митрпвица, кпнтп 569 – пстали финансијски 
расхпди, а у вези дпделе бесппвратних средстава удружеоима грађана у 2019. гпдини кпја пбављају 
делатнпст у пбласти руралнпг развпја и унапређеоа ппљппривредне прпизвпдое, а кпји спрпвпди 
Агенција за рурални развпј града Сремска Митрпвица дпп Сремска Митрпвица (у даљем тексту: 
Агенција). 
  
 
НАМЕНЕ ЗА КПЈЕ СЕ МПГУ КПРИСТИТИ СРЕДСТВА 
  
Члан 2. 
  
Средства кпја се дпдељују пп пвпм Кпнкурсу мпгу се кпристити за реализацију прпграмских 
активнпсти (прпјеката) удружеоа грађана шија реализација утише на развпј лпкалне руралне 
екпнпмије крпз унапређеое примарне ппљппривредне прпизвпдое, прерађивашке делатнпсти и 
псталих елемената пплитике руралнпг развпја, и тп за плаћаое: 
 
1. Трпщкпва закупа прпстпра удружеоа, 
2. Трпщкпва кпмуникација (кприщћеоа телефпна и интернета), 
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3. Трпщкпва канцеларијскпг материјала, 
4. Путних трпщкпва, 
5. Трпщкпва ангажпваоа лица у предлпженим активнпстима, 
6. Трпщкпва ангажпваоа превпдилаца, 
7. Трпщкпва закупа сале, 
8. Трпщкпва набавке ппреме за удружеое 
9. Трпщкпва израде спфтвера и веб сајта удружеоа, 
10. Трпщкпва издаваоа, щтампаоа и дистрибуције шаспписа, 
11. Трпщкпва щтампаоа рекламнпг материјала, 
12. Трпщкпва пдржаваоа ТВ емисија, 
13. Трпщкпва ушещћа на сајмпвима, 
14. Трпщкпва прганизпваоа манифестације ппљппривреднпг карактера. 
 
Прпграмска активнпст из става 1. пвпг шлана нарпшитп мпра да садржи: пбласт у кпјпј се прпграм 
реализује, теритприју на кпјпј би се прпграм реализпвап, време и дужину трајаоа прпграма, циљ, 
врсту и пбим активнпсти кпје би се врщиле у тпку реализације прпграма и укупан брпј лица кпји је 
пптребан за извпђеое прпграма. 
 
 Средства се не мпгу кпристити за:  
 
1. прганизпваое игара на срећу;  
2. набавку пплпвне ппреме;  
3. плаћаое царине;  
4. трпщкпвe плата и накнада шланпвима удружеоа. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР ПРПГРАМА 
 
Избпр прпграма кпји ће се финансирати врщи се применпм следећих критеријума: 

1. референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује прпграм, дужина трајаоа прпграма, брпј 
кприсника прпграма, мпгућнпст развијаоа прпграма и оегпва пдрживпст; 

2. циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен унапређеоа стаоа у 
пбласти у кпјпј се прпграм спрпвпди; 

3. суфинансираое прпграма из других извпра ( сппствени прихпд, бучет Републике Србије, 
аутпнпмне ппкрајне, фпндпва Еврппске уније, ппклпна, дпнација, легата, кредита... ); 

4. закпнитпст и ефикаснпст кприщћеоа средстава и пдрживпст ранијих прпграма. 
 
НАЧИН ДПДЕЛЕ СРЕДСТВА 
 
Члан 3. 
  
 Средства се дпдељују на пснпву кпнкурса кпји се пбјављује у недељнпм листу "Сремске 
нпвине", „М нпвине“, на интернет страници Агенције www.arrsm.rs, oгласнпј табли Агенције и 
ппрталу е-Управа. 
 

http://www.arrsm.rs/
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ПРАВП УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ И ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ 
  
Члан 4. 
  
 Правп ушещћа на кпнкурсу имају: удружеоа грађана са седищтем на теритприји Града 
Сремска Митрпвица шија је делатнпст у вези са руралним развпјем и унапређеоем ппљппривреде 
псим удружеоа кпја су кпристила ппдстицајна средства Града Сремска Митрпвица (градских управа), 
а нису пправдала наменскп и закпнитп кприщћеое тих средстава.   
  
Документација која се подноси на конкурс: 
 
- шиткп пппуоен пбразац пријаве са пбавезним пптписпм и пешатпм ппднпсипца захтева,  
- списак шланпва удружеоа пверен пд стране закпнскпг заступника удружеоа, са наведеним 

именпм, презименпм, адреспм и местпм пребивалищта шланпва,  
- план активнпсти удружеоа за 2019. гпдину усвпјен пд стране надлежнпг пргана удружеоа;  
- детаљан бучет плана активнпсти за 2019. гпдину;  
- фптпкппија Рещеоа п упису у Регистар удружеоа (укпликп је удружеое већ кпристилп средства 

Агенције није пптребнп да уз кпнкурсну дпкументацију прилпжи пвп рещеое);  
- фптпкппија пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју (укпликп је удружеое већ кпристилп 

средства Агенције није пптребнп да уз кпнкурсну дпкументацију прилпжи пву пптврду);  
-  фптпкппија картпна деппнпваних пптписа;  
- пптврду Ппреске управе да је ппднпсилац захтева измирип ппреске и друге јавне дажбине за 

2018. гпдину;  
- фптпкппија Статута удружеоа грађана (укпликп је удружеое већ кпристилп средства Агенције 

није пптребнп да уз кпнкурсну дпкументацију прилпжи Статут).  
- изјава ппднпсипца пријаве да пп истпм пснпву није пстварип ппдстицај пд другпг давапца 

средстава, пднпснп да иста намена средстава није предмет другпг ппступка кприщћеоа 
ппдстицаја; 

- изјава ппднпсипца пријаве п неппстпјаоу сукпба интереса и интерни акт п антикпрупцијскпј 
пплитици. 
 

 Агенција задржава правп да пд ппднпсипца пријаве затражи дпдатну дпкументацију. 
 
ППСТУПАОЕ СА  ПРИЈАВАМА 
 
Члан 5. 
  
 Кпмисија неће узети у разматраое пријаве кпје су:  
- ппднете пд стране лица кпја немају правп ушещћа на кпнкурсу;  
- ппднете пре и накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм.  
- ппднете пд стране удружеоа грађана кпја су кпристила ппдстицајна средства Града Сремска 
Митрпвица (градских управа) а нису пправдала наменскп и закпнитп кприщћеое тих средстава.  
 



 
Светог Димитрија 6 

Сремска Митровица 

                         ПИБ: 108131840 / МБ: 20936967 

Tel:022/610-573 

                                                                                                               e-mail: info@arrsm.rs 

доо Сремска Митровица                                                                                  web: www.arrsm.rs 
___________________________________________________________________________ 

ВРЕМЕНСКИ ПКВИР  
 
Члан 6. 
 
 Ппдстицајна средства ће се дпдељивати пп пристиглим пријавама, у складу са утврђеним 
критеријумима дп утрпщка средстава предвиђених за пве намене, а закљушнп са 28.06.2019. гпдине.  
 
ПДЛУЧИВАОЕ П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 
  
Члан 7. 
 
 Ппднете пријаве разматра Кпмисија, кпју именује директпр Агенције за рурални развпј града 
Сремска Митрпвица (у даљем тексту: директпр агенције).  
 Кпмисија задржава правп да пд ппднпсипца пријаве затражи дпдатне    инфпрмације у вези с 
ппднетпм дпкументацијпм, кпје су неппхпдне за пдлушиваое.  
    Кпмисија утврђује листу вреднпваоа и рангираоа пријављених прпграма у рпку кпји не 
мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава.  
 Листа вреднпваоа и рангираоа пбјављује се на званишнпј интернет страници Агенције за 
рурални развпј www.arrsm.rs и ппрталу е-Управе. 
  Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у рпку 
пд три (3) радна дана пд дана пбјављиваоа листе.  
 Ушесници кпнкурса имају правп пригпвпра на листу вреднпваоа и рангираоа у рпку пд 8 дана 
пд дана оенпг пбјављиваоа.  
 О пригпвпру рещеоем пдлушује директпр агенције у рпку пд 15 дана пд дана пријема 
пригпвпра.  
 Одлуку п избпру прпграма и ппредељиваоу средстава директпр агенције дпнпси у рпку пд 30 
дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пригпвпра.  
 Одлука се пбјављује на званишнпј инетрнет страници Агенције и на ппрталу е-Управе.  
 Одлукпм п дпдели средстава, утврдиће се ппјединашни изнпси средстава пп ппднпсипцу 
пријаве кпм су пдпбрена средства, а ппднпсипцима пријаве кпјима нису пдпбрена средства навещће 
се разлпзи пдбијаоа/пдбациваоа.  
 
 Члан 8. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 
 

Тип критеријума за избор Бодови 

  

Брпј чланпва удружеоа:  

дп 10 шланпва 0 

пд 11 дп 20 шланпва 5 

пд 21 дп 30 шланпва 10 

пд 31 дп 50 шланпва 15 

прекп 51 шлана 20 

http://www.arrsm.rs/
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Да је удружеое активнп  

пд 2019. гпдине 0 

пд 2018. гпдине 5 

пд 2017. гпдине 10 

пд 2016. гпдине 15 

пд 2015. гпдине и раније 20 

Прганизпваое манифестација ппљппривреднпг карактера 
 

10 

Да удружеое има псмишљен квалитетан прпграм активнпсти кпји има 
преппзнатљив ппзитиван ефекат на ппљппривреду и рурални развпј 
(пбим задпвпљеоа јавнпг интереса) 

 
пд 0 дп 50 

Укупнп бпдпва (пд 0 дп 100) 
 
 У разматраое ће се узети у пбзир самп пријаве са вище пд 50 бпдпва.  
 
 За пријаве кпје на пснпву критеријума за дпделу средстава за финансираое удружеоа имају 
пстварених 50-75 бпдпва, биће дпдељена средства у висини дп 30% вреднпсти прпграмских 
активнпсти удружеоа, а максималнп 50.000,00 динара. 

За пријаве кпје на пснпву критеријума за дпделу средстава за финансираое удружеоа имају 
пстварених 76-84 бпдпва, биће дпдељена средства у висини дп 40% вреднпсти прпграмских 
активнпсти удружеоа, а максималнп 70.000,00 динара. 

За пријаве кпје на пснпву критеријума за дпделу средстава за финансираое удружеоа имају 
пстварених 85-100 бпдпва, биће дпдељена средства у висини дп 50% вреднпсти прпграмских 
активнпсти удружеоа, а максималнп 100.000,00 динара. 
 
УГПВПР П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 
  
Члан 9. 
  
 Накпн дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава Директпр у име Агенције закљушује са 
кприсникпм средстава угпвпр п дпдели средстава.  
  Угпвпрпм се уређују међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, а нарпшитп: 
утврђен предмет прпграма, рпк у кпме се прпграм реализује, кпнкретне пбавезе угпвпрних страна, 
изнпс средстава и нашин пбезбеђеоа и пренпса средстава, инструменти пбезбеђеоа за слушај 
ненамнескпг трпщеоа средстава пбезбеђених за реализацију прпграма, пднспнп за слушај 
неизврщеоа угпвпне пбавезе-предмета прпграма и ппвраћај неутрпщених средстава.  
 Кприсник средстава је дужан да пре склапаоа угпвпра Агенцији дпстави изјаву да средства за 
реализацију пдпбренпг прпграма нису на други нашин већ пбезбеђена кап и изјаву п неппстпјаоу 
сукпба интереса и интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици.  
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ПРАЋЕОЕ ИЗВРШАВАОА УГПВПРА 
 
Члан 10. 
 
 Реализацију угпвпра Агенција спрпвпди у складу са Уредбпм п средствима за ппдстицаое 
прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпја 
реализују удружеоа („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018).  
 
 Кприсник средстава је у ОБАВЕЗИ да накпн истека угпвпра, а најкасније дп 20.12.2019. гпдине 
дпстави КОНАЧНИ наративни и финансијски извещтај. 
 У слушају да кприсник не ппднесе Извещтај у предвиђенпм рпку, дужан је да врати средства у 
бучет Агенције, најкасније дп 31.12.2019. гпдине и истпвременп губи правп да ушествује на нареднпм 
Кпнкурсу.  
  
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
  
Члан 11. 
  
 Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа.    
   
 
 

Директпр 
 
   

                                                                                             ____________________  
               Петар Самарџић 


