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Предмет: Одговори на постављена питања у вези са јавним конкурсом  – део 1 
 

 Питање Одговор 

1 Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање од јавног интереса која 
реализују удружења коју је донела Влада РС а која је објављена 
у Службеном гласнику РС 8/12, у члану 5, између осталог 
дефинисана је и област од јавног интереса. 

Чланом 38 Закона о удружењима истакнуто је и да ту спада и 
заштита потрошача, чиме се конкретно бави наше удружење, а 
истим чланом истичу се и обавезе локалне самоуправе у овом 
сегменту (став 5 члан 38 Закона о удружењима). 

У упутству за израду програмског буџета кога је објавило 
Министарство финансија, а који је донето на основу Закона о 
буџетском систему истакнута је у Анексу 1 - листа сектора.  

Сектор 15 – Економска и развојна политика, истакнут је као 
сегмент Заштита потрошача. 

Утврђени сектори представљају основу за планирање и 
управљање секторским политикама буџета као и оквир за 
утврђивање стратешких приоритета. 

Дописом, који је Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, Сектор за заштиту потрошача, број 330-00-
46/2014-11 од 7.10.2014 који је упућен свим председницима 
општинама у Републици Србији дефинисане су обавезе локалних 
самоуправа у сегменту заштите потрошача. 

Наше удружење је одлуком Скупштине априла месеца прошле 
године донело одлуку о оснивању канцеларије за Општину 
Ариље, као и именовању координатора. 

Овом приликом Вам постављамо питање да ли наше удружење 
које преко канцеларије у Ариљу остварује програмске активности 
на територији општине Ариље, и да би се програмске активности 
обухваћене овим програмом ИСКЉУЧИВО обављале на 
територији општине Ариље, може конкурисати на објављеном 
јавном конкурсу, с обзиром да сте као могућност дали да могу 
конкурисати и удружења са територије Републике Србије која 
организују културно-туристичке манифестације (а који иначе не 
спадају у пројекте од јавног интереса), без навођења места 
организације. 

Јавним конкурсоом је дефинисано 
правило да „Право учешћа на Јавном 
конкурсу имају Удружења која имају 
седиште на територији општине 
Ариље и која су регистрована пре 
1.1.2016. године“. 

Сходно наведеном, пројекти 
удружења која имају седиште изван 
подручја општине Ариље неће бити 
финансирана у оквиру овог Јавног 
конкурса. 

Међутим, Јавним конкурсом је 
дефинисан један изузетак, односно 
„Изузетно, за Пројекте, који имају за 
предмет организовање културно-
туристичких манифестација могу 
конкурисати Удружења регистрована 
на територији Републике Србије, 
регистрована пре 1.1.2016. године. 

 

 


