
На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“, бр 
51/09) и члана 36. Одлуке о градским управама града Ваљева 
(„Службени гласник града Ваљева“, број 24/08,2/10 и 10/11) начелник 
Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове Ваљево доноси 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О  НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 

ПРОЈЕКТЕ,  КОЈИ ПОДСТИЧУ  АФИРМАЦИЈУ   ПРИВРЕДНО 
ТУРИСТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА  ГРАДА ВАЉЕВА  

 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником  ближе се уређују начин и поступак доделе средстава 
опредељених Одлуком о буџету града Ваљева, на буџетској позицији 
специјализоване услуге - привредно туристичке манифестације, 
удружењима која се баве активностима којима се обезбеђује реализација 
/спровођење манифестација које имају привредно туристички карактер, а 
представљају део одрживог развоја града Ваљева. 
 

Члан 2. 
 

Средства опредељена Одлуком о буџету града Ваљева на буџетској 
позицији „специјализоване услуге“-привредно туристичке манифестације 
могу се користити наменски за финансирање и суфинансирање 
манифестација којима се доприноси афирмацији града из  области: 
унапређења, развоја  и промоције привредно-туристичких потенцијала 
града, очувања традиције и традиционалних вредности ваљевског краја.  
 

Члан 3. 
 

Пројекте из члана 1. овог Правилника реализују удружења којима се 
доделе средства из буџета града Ваљева путем јавног конкурса у складу 
са планираним средствима за ту намену. Конкурс расписује Градска 
управа за локални развој, привреду,урбанизам и комуналне послове (у 
даљем тексту: Градска управа). 
 Удружења на расписани конкурс могу да конкуришу само са  
једном пријавом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Члан 3. 
 

Конкурс се објављује  у средствима јавног информисања и на званичном 
сајту Града, и отворен је 15 дана од дана објављивања у средствима 
јавног информисања.  
 
Конкурс обавезно садржи: област од јавног интереса која се подстиче, ко 
може бити учесник конкурса, рок за подношење пријава, обим средстава 
која се додељује, трајање програма, као и ближа мерила и допунске 
критеријуме чијом применом се врши вредновање и рангирање 
пријављених програма.  
 
Конкурс се расписује најмање једном годишње, најкасније до 31.01. 
текуће године, после ступања на снагу Одлуке о буџету града Ваљева, 
под условом да су у истој опредељена средства за реализацију 
приврдно-туристичких манифестација. 
 

Члан 5. 
 

На Конкурс се могу пријавити Удружења чије је седиште на територији 
града Ваљева. 
 

Члан 6. 
 

Пријава на конкурс се састоји од: 
 

1. предлога пројекта – информације о подносиоцу пројекта, 
активностима и партнерима  

2. предлог буџета  
3. изјава о партнерству 
4. изјава подносиоца пројекта 
5. стручне процене/оцењивање програма удружења на основу којих 

ће бити извршена селекција   
 
Уз пријаву морају бити приложена следећа пратећа документа: 
 

1) Статут подносиоца пројекта 
2)  Статут/и партнерских удружења 
3) Копија регистрације подносиоца пројекта 
4) Копија регистрације сваког партнерског удружења 
5) Фотокопија ПИБ обрасца 
6) Фотокопија картона депонованих потписа 
7) Кратак опис активности које је удружење реализовало у 

предходној години 
 
 
Образац пријаве на конкурс је саставни део конкурса  
Пријава се подноси за укупна или недостајућа средства, за реализацију 
новог или завршетак започетог пројекта. 
 



 
Члан 7. 

 
Неће се разматрати: 
- неблаговремене и непотпуне пријаве,  
- пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према 
Граду у вези пројеката које је Град финансирао односно суфинансирао. 
 

Члан 8. 
 

Приспеле пријаве по расписаном Конкурсу разматра Комисија за 
оцењивање и селекцију захтева (у даљем тексту: Комисија) коју образује 
Градоначелник. Комисија има председника и четири члана, који се 
именују из реда лица стручних у областима привреде и туризма.  
 
Стручне и административне послове за комисију обавља Одељење за 
локални развој, привреду и комуналне послове. 
 

Члан 9. 
 

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Града морају да 
испуњавају најмање једно од следећих општих мерила: 
 

1) промоција Ваљева као туристичке дестинације, промоција и 
унапређење квалитета понуде туристичких места, унапређење 
рецептивно туристичко - угоститељске понуде; 

2) промоција и унапређење привредних капацитета града  
3) пословно повезивање привредно-туристичких капацитета града 

Ваљева са капацитетима домаћих и страних градова и општина   
4) квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта; 
5) доступност вредности грађанима и могућност њиховог 

масовног коришћења; 
6) наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне 

резултате у предходном периоду 
 

Члан 10. 
 

Комисија,  по расписаном конкурсу, разматра пројекте на основу 
следећих критеријума: 

1) усклађеност пројекта са свим захтевима из Конкурса, 
2) постојање капацитета и искуства учесника конкурса за 

организацију сличних манифестација на нивоу Града са 
великим бројем учесника и партнера 

3)  постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе  
4) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 

интереса,степен унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи  

5) постојање повезаности циљева и активности 
6) економичност буџета програма 



7) усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним 
активностима   

8) значај одржавања манифестација 
9) континуитет у реализацији привредно-туристичких 

манифестација  
10) број учесника програма/број корисника програма 
11)  одрживост пројекта, 
12) обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид 

учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из 
других извора, 

13) изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру 
предвиђеног временског периода, 

14)  обезбеђено партнерство, 
15) временска одрживост програмских активности, стварање и 

усвајање нових вредности 
 
Све пројектне активности морају бити реализоване на територији града 
Ваљева. 

 
Члан 11.  

 
Из буџета града Ваљева неће се финансирати: 

- пројекти са комерцијалним ефектима,  
- пројекти који су претходних година већ били финансирани из 

градског буџета а нису реализовани, 
- инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног 

простора, 
- пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, 

учешће на конференцијама и сличне активности, 
- награде и спонзорства појединцима и другим удржењима. 

 
 

Члан 12. 
 

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса сачињава 
предлог решења о избору пројеката који ће се финансирати, са 
наведеним износима новчаних средстава.  
 
Комисија може удружењу предложити да изврши одређене измене у  
пројекту у погледу активности и трошкова њихове реализације. 
 
Комисија може предложити да се више пројеката, који испуњавају 
предвиђена мерила и критеријуме, финансирају односно суфинансирају  
из буџета Града. 
 
Приликом одлучивања о избору предност имају пројекти  који  предвиђају  
суфинансирање са средствима из буџета Града и који задовољавају 
критеријум одрживости. 
 



На основу записника и предлога Комисије, градоначелник доноси 
коначну одлуку о финансирању пројеката из буџета града Ваљева. 
Са изабраним подносиоцима пројеката закључују се уговори о њиховом 
финансирању односно суфинансирању. 
Уговор из става 4. закључује подносилац пројекта и Градоначелник. 
Праћење извршења уговорних обавеза врши Одељење за локални 
развој,привреду и комуналне послове. 
 

 
Члан 13. 

 
Резултати Конкурса објављују се на сајту Града као и у средствима 
јавног информисања. 
 
 

Члан 14. 
 

Пројекат се мора реализовати до 31.децембра године за коју је расписан 
Конкурс. 
Извештај о спроведеном пројекту доставља се Комисији у року од 15 
дана од дана завршетка реализације. 
У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног 
пројекта без претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са 
којим је закључен уговор  дужан је да Граду врати укупан износ 
средстава одобрених за финансирање или суфинансирање пројекта из 
буџета града, у складу са уговором.  
 

Члан 15. 
 

Изузетно, Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из 
буџета града Ваљева за 2013. годину расписаће се најкасније до 
1.03.2013.године.  
 

Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Градске управе за локални развој, привреду,урбанизам и 
комуналне послове и Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове.    
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 
Број:110-1/2013-01 

Датум: 01.02.2013. година  


