
 

 

 
 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, брoj 97/16), и чл. 36. и 87. Статута Општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници 
одржаној 20.04.2018. године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
 

о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса  
удружења од интереса за општину Градишка 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком, утврђују се критеријуми, услови и начин утврђивања статуса 
удружења од интереса за општину Градишка. 
 

Члан 2. 
(1) Одлуку о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Градишка (у 

даљем тексту: Општина), доноси Скупштина општине на приједлог Начелника 
општине. 

(2) Удружење може стећи статус од интереса за Општину ако његово дјеловање 
превазилази интерес његових чланова и ако је намјењено задовољавању 
потреба грађана локалне заједнице и то у сљедећим областима: социјалне 
заштите-помоћ сиромашним и социјално угроженим, помоћ лицима са 
инвалидитетом, дјеци и старим особама; здравства, науке, заштите животне 
средине, људских права, права мањина, област кулутре, вјерских слобода и 
друге области од интереса за локалну заједницу. 
 

Члан 3. 
(1) Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за Општину 

расписује Начелник општине. Статус удружења од интереса за Општину 
утврђује се најмање једном у четири године. 

(2) Јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од интереса за општину 
Градишка  објављује се на огласној табли Општине, званичној интернет 
страници Општине и путем ЈП „Радио Градишка“. 

(3) Конкурс остаје отворен највише 30 дана од дана објављивања. 
 

Члан 4. 
Уз пријаву на јавни конкурс, заинтересована удружења треба да доставе: 

1) доказ о регистрацији удружења (копија Рјешења о упису у регистар удружења 
код надлежног суда); 

2) потврду о регистрацији удружења у Пореској управи РС (ЈИБ); 
3) статут удружења; 
4) број регистрованих чланова удружења, овјерен од стране овлаштеног лица 

удружења; 
5) изјаву о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање 

циљева удружења, утврђених Статутом; 
6) програм рада удружења за текућу годину, усвојен од стране овлаштеног органа 

удружења; 
7) биланс стања и билан успјех за годину која претходи години у којој се подноси 

захтјев, усвојен од стране овлаштеног органа удружења; 
8) извјештај о раду, са финасијским извјештајем за годину која претходи години у 

којој се подноси захтјев, усвојен од стране овлаштеног органа удружења. 
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Члан 5. 
Критеријуми за утврђивање статуса удружења од интереса за Општину су: 

1) удружења која дјелују и остварују своје циљеве на подручју Општине, најмање 
двије године; 

2) удружења која окупљају већи број чланова о којима воде уредну евиденцију и 
имају искуство у управљању пројектима, стручне и управљачке капацитете; 

3) удружења која пројектима/програмима обухватају већи број корисника-грађана 
(дјеца, млади, старе особе, лица са инвалидитетом и сл.); 

4) удружења која дјелују дужи период и у континуитету доприносе заштити и 
побољшању живота маргинаилизованих група, те промовишу људска права и 
слободе; 

5) удружења која својим активностима и пројектима пружају одређене услуге 
становништву и на тај начин се препознају као партнери Општине и општинских 
јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана; 

6) удружења која имају развијене партнерске односе са сродним удружењима и 
наступају заједно у инплементацији пројекта/програма; 

7) удружења која за свој рад и реализацију својих активности, поред средстава из 
буџета Општине, обезбјеђују финансијска средства из других извора 
финасирања (министарства, донатора, спонзора, чланарина и сл.); 

8) удружења која реализују пројекте/програме у континуитету, током цијеле 
године; 

9) удружења која редовно достављају годишње програме рада и извјештаје о раду 
усвојене од стране овлаштеног органа удружења; 

10)  удружења која досљедно поштују принцип тачности и транспарентности у 
подношењу извјештаја о раду према Општини и обавјештавању јавности. 

 
Члан 6. 

(1) Поступак Јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од интереса за 
Општину, спроводи Комисија за спровођење конкурса, која се састоји од три 
члана. 

(2) Комисију из претходног става именује Начелник општине из реда запослених  у 
Општинској управи општине Градишка. 

(3) Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова и о свом раду 
води записник. 

Члан 7. 
(1) Пријава на јавни конкурс доставља се ресорном одјељењу Општинске управе 

општине Градишка. 
(2) Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. 

 
Члан 8. 

 Комисија разматра приспјеле пријаве након проведеног конкурса и сачињава 
ранг листу, са приједлогом за утврђивање статуса удружења од интереса за Општину, 
који доставља Начелнику општине ради утврђивања приједлога Одлуке о утврђивању 
статуса удружења од интереса за Општину, у року од 30 дана од дана затварања 
конкурса. 
 

Члан 9. 
 Удружења којима се утврди статус од интереса за Општину могу остварити 
подршку Општине у суфинасирању активности, утврђених годишњим програмом рада 
у складу са могућностима буџета и адекватну помоћ у обезбјеђивању других 
материјалних услова за рад и активности удружења. 
 

Члан 10. 
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(1) Код утврђивања висине средстава, узимаће се у обзир програм рада и 

активности удружења за годину за коју се додјељују средства, као и претходна 
кориштена средства, додијељена од стране Општине. 

(2) Коначну одлуку о расподјели средстава удружењима од интереса за Општину, 
доноси Начелник општине. 

 
Члан 11. 

(1) Удружењу престаје статус од интереса за Општину у сљедећим случајевима: 
1) по сопственом захтјеву, 
2) брисањем из судског регистра. 

(2) Удружењу може престати статус од интереса за Општину и у случају, ако не 
реализује активности и циљеве утврђене статутом, годишњим програмом рада 
удружења и не поднесе благовремено и тачно извјештај о утрошеним 
средствима и годишњи извјештај о раду, усвојен од стране овлаштеног органа 
удружења. 

(3) Коначну Одлуку о престанку статуса удружења од интереса за Општину, доноси 
Скупштина општине, на приједлог Начелника општине, а на основу иницијативе 
ресорног Одјељења. 

 
Члан  12. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 
 
 
 
Број: 01-022-216/18                                                               
Дана: 20.04.2018. године                                                               
Г р а д и ш к а             
                                                                      

  
                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                           Миленко Павловић 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


