
 

На основу циљева из тачке 9.2.1. Локалног антикорупцијског плана за период 2021-2024.г. и чланова 10-

13 Пословника Општинског већа (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.7/19), Општинско 

веће је на својој 55. седници одржаној дана 22.06.2022. године, донело 

ЗАКЉУЧАК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ САРАДЊЕ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И 

ДРУГИХ АКТЕРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 

 

Члан 1. 

НАЛАЖЕ СЕ Комисији за доделу средстава удружењима грађана, спортским удружењима, црквама да у 

јавним позивима, пре расписивања јавног позива, објаве јавно обавештење и организују округли сто са 

пријављеним, поменутим организацијама цивилног друштва у дефинисању услова, мерила, критеријума за 

јавни позив као и начин учешћа тј. увида у примљену документацију, као и контроли програма. 

Члан 2. 

НАЛАЖЕ СЕ Општинској управи да приликом израде акта којим се регулише додела средстава 

организацијама цивилног друштва, односно удружењима грађана, црквама, спортским организацијама, у 

поступку припреме акта објаве јавни позив за организовањем округлог стола на ком би заинтересоване 

организације дале своја мишљења на нацрт акта, предлоге и сугестије. 

Члан 3. 

Јавни позив за доделу средстава мора да укључи и седеће елеменате: текст позива, услове, критеријум и 

мерила за доделу помоћи, начин подношења захтева/пријава на конкурс и потребну документацију, имена 

и функције лица/чланова комисије која учествују у поступку. 

Након спроведеног поступка ранг листе и износе додељене помоћи јавно објавити као и извештаје о 

спровођењу поступка/конкурса.  

Члан 4. 

О спровођењу налога из овог Закључка стараће се Комисија за доделу средстава и Одељење за општу 

управу Општинске управе општине Велико Градиште. 

 

Образложење 

 Општина Велико Градиште је у току 2021. године усвојила Локални антикорупцијски план чије је важење 

одређено за период 2021-2024.година. 

Циљевима из тачке 9.2.1. као и 9.3.1. је прописано да је потребно да Општина Велико Градиште, преко 

Комисије за доделу средстава и Општинског већа формализује и уреди учествовање организација цивилног 

друштва, односно актера који редовним током ствари учествују на конкурсима за доделу средстава, односно 

помоћи. 

Омогућено је такође учествовање овим организацијама да учествују у поступку израде аката којима се 

уређује поступак доделе средстава. 

Такође овим тачкама су одређени и обавезни елементи јавног позива који морају јавно да се објављују. 

Општинско веће општине Велико Градиште је са напред изнетог донело закључак као у диспозитиву, а за 

надзор за његово спровођење је овластио Комисију за доделу средстава, као и Општинску управу, пре свега 

Одељење за општу управу које и иначе спроводи јавне расправе. 
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