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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2019. години за финансирање програма 
од јавно интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2019. години 2 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 13.. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за финансирање програма 
од јавног интереса које реалиѕују удружења ( Службени гласник општине Рача број 13/2019), 
а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 
РС“ број: 18/2018)  члана 71. Статута општине Рача  („Сл. Гласник општине Рача“, бр. 3/19) и 
члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача (Сл. Гласник општине Рача“, бр. 
1/09 и 17/16 )    , Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 27.09. 2019. године, 
доноси: 

 
О Д Л У К У 

о додели средстава из буџета општине Рача у 2019. години, за финансирање  програма од 
јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2019 години  

 
1. Додељују се средства из буџета општине Рача у 2019. години, за реализацију програма 

у оквиру Јавног конкурсаза подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, и то: 
 

• ЛУ„Градиште“,Рача- Назив пројекта „АДАПТАЦИЈА ЛОВАЧКОГ ДОМА- ДРУГА 
ФАЗА  “-1.510.000,00 динара;  

• Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“ из Раче –пројекат “ПОДСТИЦАЈ 
ПРОГРАМУ ОПСТАНКА И РАЗВОЈА ПЧЕЛАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
РАЧА У 2019 ГОДИНИ“ -1.300.000,00 динара 

• Кинолошко друштво „Младост“, Рача – пројекат “РАЗВОЈ КИНОЛОГИЈЕ У 
ОПШТИНИ РАЧА“-380.000,00 динара 

• Удружење “Повратак“- пројекат „ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
ОПШТИНИ РАЧА, КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ МЛАДИХ НА СЕЛУ“-250.000,00 динара 

• Центар за митолошке студије Србије,Рача –пројекат-„ АКАДЕМИК ДРАГУТИН 
АНАСТАСИЈЕВИЋ“-180.000,00 динара 

• Удружење бораца “Шумадије“ ОО Рача-пројекат  “ОСНАЖИВАЊЕ УДРУЖЕЊА 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА БОРАЦА, ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ РАЧА“-180.000,00 динара 

• Удружење глувих и наглувих-пројекат “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ГЛУВИХ И 
НАГЛУВИХ У РАЧИ“-100.000,00 динара  

• Удружење грађана „Наше мало место“ из Раче- Пројекат 
„ЗДРАВАИСХРАНА.РЕКРЕАЦИЈА.ЗДРАВИ МИ“-100.000,00 динара 
 

2.  Овлашћује се председник општине Рача да потпише уговорe о финансирању пројекaта 
из члана 1. ове Одлуке. 

3. Корисник одобрених средстава дужан је да Одељењу за привреду, пољопривреду,буџет 
и финансије Општинске управе општине Рача достави периодични и завршни 
финансијски извештај најкасније до 30.01.2020. године. 
 Корисник одобрених средстава обавезан је да Комисији за праћење реализације 
пројеката омогући праћење реализације пројекта и достави периодични и завршни 
финансијски извештај најкасније до 30.01.2020. године. 
Достава наведених извештаја биће прецизирана уговором о финансирању пројекта. 

4. Позива се подносилац одобреног пројекта да у року од 7 дана од дана пријема ове 
Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима 
Комисији за спровођење конкурсног поступка  и разматрање пријава за доделу 
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма која реализују удружења, који су од јавног интереса и за које се средства 
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обезбеђују у буџету општине Рача у 2019. Години, у два примерка, изјаву да средства 
за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о 
непостојању сукоба инетереса. 
 Након достављања документације из става 1. овог члана од стране подносиоца 
одобреног пројекта,  закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе уговорених страна. 
 Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију прописану у ставу 
1. овог члана сматра се да је одустао од реализацију програма. 

5. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“, на званичној интернет страни 
општине Рача и порталу е-Управа. 

6. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Рача“. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Чланом  11. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Рача за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења  
(Службени гласник општине Рача“, број 13/2019)  предвиђено је да Комисија разматра пријаве 
и утврђује лист вредновања и рангирања пријављених програма, коју објављује на заваничној 
интернет страници општине Рача и порталу е-управе 

Чланом  12. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 
општине Рача за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења  
(Службени гласник општине Рача“, број 13/2019) предвиђено је да о спроведеном поступку 
Комисија води записник. На кон спроведеног поступка Комисија сачињава Предлог Одлуке о 
избору Програма који ће се финасирати са наведеним износима новчаних средстава и исти 
доставља општинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана истека рока за подношење 
приговора из члана 11. става 4. овог Правилника. 

Чланом 3. Правилника о  критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 
општине Рача за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења  
(Службени гласник општине Рача“, број 13/2019) предвиђено је да се висина средстава за 
финансирање Програма  утврђује сваке године Одлуком о буџету општине Рача. 

Јавни конкурс је објављен дана 05.08.2019. године на званичној интернет страни 
општине Рача и порталу е упаве 

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној 
интернет страни општине Рача, закључно са 20.08.2019. године. 

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 10 
невладиних организација и удружења , и то: 

 
1. Удружење грађана “Наше мало место“, Рача 
2. Центар за митолошке студије“Србије“, Рача 
3. Друштво пчелара“Карађорђево трмчиште“, Рача 
4. Окружна организација савеза слепих Србије у Крагујевцу 
5. Удружење глувих и наглувих Крагујевац 
6. Удружење бораца Шумадије, Рача 
7. Кинолошко друштво“Младост“, Рача 
8. Удружење ратних ветерана инвалида и породица настрадалих, Рача 
9. Удружење „Повратак“, Рача 
10. Ловачко удружење „Градиште“ Рача 

           Неблаговремених пријава није било. 
 

Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала да је Окружна 
организација савеза слепих Србије у Крагујевцу и Удружење ратних ветерана инвалида и 
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породица настрадалих, Рача  у складу са чланом 11. Правилника о  критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета општине Рача за финасирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења  (Службени гласник општине Рача“, број 13/2019) нису поднели потпуну 
документацију у складу са Јавни позивом за доделу средстава за финансирање  програма од 
јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2019 години, о 
чему је донела предлог Решења о одбијању пријаве,  а  следећа удружења испуњавају услове 
за доделу средстава из буџета општине Рача. 

1. Удружење грађана “Наше мало место“, Рача 
2. Центар за митолошке студије“Србије“, Рача 
3. Друштво пчелара“Карађорђево трмчиште“, Рача 
4. Удружење глувих и наглувих Крагујевац 
5. Удружење бораца Шумадије, Рача 
6. Кинолошко друштво“Младост“, Рача 
7. Удружење „Повратак“, Рача 
8. Ловачко удружење „Градиште“ Рача 

 
Комисија је након разматрања наведених пријава, које испуњавају услове за доделу 

средстава, применом критеријума утврђених чланом 5. и  6.  Правилника о  критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета општине Рача за финасирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења  (Службени гласник општине Рача“, број 13/2019) и чланом 
12 . за доделу средстава за  финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 
средствима буџета општине Рача у 2019 години, о утврдила предлог расподеле средстава и 
проследила га Општинском већу на даље разматрање. 

Водећи се радом и стручношћу Комисује, Општинско веће општине Рача донело је 
одлуку као у диспозитиву. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:401-376/2019-II-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.09.2019. године        Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
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