ШТА БИ ТРЕБАЛО
ДА ЗНАТЕ КАДА ОСНИВАТЕ
УДРУЖЕЊЕ, ЗАДУЖБИНУ
ИЛИ ФОНДАЦИЈУ?

Пре него што оснујете удружење, задужбину или фондацију
информишите се о правима и обавезама које имате!
Будите одговорни и пратите прописе у овој области!

01.
Правни
oквир

Законодавни
oквир

Најзначајнији
прописи

O основим правима, начину
организовања и деловања
информишите се у:

Бројни порписи су значајни за рад и
деловање удружења:

Закон о удружењима
Закон о задужбинама и
фондацијама
Закон о удружењима представља
правни оквир за оснивање, рад и
деловање удружења у Републици
Србији. Овај закон на савременим
основама, у складу са Уставом и
међународним актима усвојеним
стандардима, уређује сва питања
значајна за оснивање, рад и
деловање како домаћих, тако и
страних удружења.
Овај закон такође уређује и начин на
који се удружењима, задужбинама и
фондацијама пружа финансијска
подршка за реализацију активности
од јавног интереса. Члан 38 овог
закона додатно је уређен Уредбом о
средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења
Закон о задужбинама и фондацијама
ствара подстицајни правни оквир за
развој задужбинарства и фондација,
као и за њихово транспарентно
управљање и деловање.

• Закон о рачуноводству и
подзаконска акта која ближе
уређују поједина питања који
уређују начине на који се врши
извештавање за друга правна лица,
међу којима су и удружења.
• Закон о централној евиденцији
стварних власника уводи обавезу
регистрације стварних власника
• Регистровани субјекти, дужни су да
утврде стварне власнике, те да
изврше евидентирање стварних
власника у Централној евиденцији
АПР-а. Поред тога, Регистровани
субјекти су дужни да поседују и
чувају одговарајуће, тачне и ажурне
податке и документе на основу
којих се одређује стварни
власник десет година од дана
евидентирања стварног власника.
Детаљно се информишите о
прописима и стратешким
документима који уређују област
вашег деловања.

02.

Институционална
подршкa

Институционална
подршка
За остваривање својих права,
удружењима, задужбинама и
фондацијама, институционалну подршку
пружа Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Републике
Србије.
Сарадњу и подршку удружења могу
остварити и са државним органима у
чијој надлежности су и области које
обухватају области остваривања
основних циљева удружења.

Финансирање из
буџета
У државном буџету, као и у буџетима
покрајинских органа и локалних
самоуправа, опредељена су средства за
подстицање програма или недостајући
део средстава за финансирање
пројеката од јавног интереса које
реализују удружења, као и задужбине и
фонадације основане ради
оставаривања опште корисног циља.
Ова средства додељује министартво
односно државни орган надлежан за
област у којој се оставрују основни
циљеви удружења.
Средства се додељују путам
јавног конурса.

Како пронаћи
средства за
финансирање
пројеката?
Подршку за ваше активности можете
обезбедити подношењем предлога
пројеката на конкурсе које расписују
органи јавне управе, али и други
недржавни актери и међународне
организације.
Како бисте на време припремили своје
предлоге пројеката за конкурсе којима
се додељују буџетска средства, пратите
Календар јавних конкурса који је
израдила Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом и који је доступан
на адреси konkursi.civilnodrustvo.gov.rs

Погледајте
ВОДИЧЕ...
За информисање о актуелним
конкурсима других донатора пратите
Водич кроз потенцијалне изворе
финансирања који можете пронаћи на
сајту Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом, а доступан је и
на адреси: www.vodic.gradjanske.org.
Помоћ при конкурисању за средства из
буџета органа јавне управе може
пружити Водич за транспарентно
финансирање удружења и других
организација цивилног друштва из
буџетских средстава локалних
самоуправа који можете пронаћи на
сајту Канцеларије.

Обавеза
достављања
извештаја
Средства добијена на јавним
конкурсима државних органа, удружење
може користити искључиво за
реализовање одобрених програма и
мора подносити извештаје надлежном
органу који је одобрио средства.
Удружења која су добила средства из
буџета за реализовање програма од
јавног интереса, као и она која су
користила пореске или царинске
олакшице, имају обавезу да најмање
једанпут годишње чине доступним
јавности извештај о свом раду и о обиму
и начину стицања и коришћења
средстава и тај извештај достављају
ономе ко је средстава одобрио.

Изјава о
неактивности
У обавези сте да Агенцији за привредне
регистре доставите Статистички
извештај и финансијске извештаје.
• у случају да удружење није имало
промета односно пословних догађаја,
нити у пословним књигама има
податке о имовини и обавезама
такође има обавезу да достави
Агенцији за привредне регистре
Изјаве о неактивности (Закон о
рачуноводству) до краја фебруара
наредне године.

03.

Сарадња са
органима
управе

Како да
сарађујете са
органима
управе?
Укључите се у процесе доношења
одлука у заједници
учествујте у консултацијама и
јавним расправама у доношењу
прописа и докумената јавних
политика, будите део радних група,
савета и других тела које формирају
органи управе на свим нивоима
власти и тако утичите на креирање
јавних политика у областима свога
деловања.
покажите иницијативу ка локалној
самоуправи
информишите се.
Припремите предлоге пројеката
којима се остварује јавни интерес са
којима ћете конкурисати за буџетска
средства
кроз подршку вашим пројектима
можете сарађивати са органима
управе у унапређењу стања и
превазилажењу изазова са којима
се суочава ваша циљна група
информишите се о конкурсима за
финансирање пројеката удружења
које спроводе надлежне
институције,
прецизно се информишите о
условима конкурса и припремите
своје предлоге пројеката.

Понудите органима управе да
заједнички развијете нове или
партнерски пружате постојеће услуге
грађанима и грађанкама
кроз сарадњу са органима управе
можете пружати услуге социјалне
заштите у својој заједници или
бесплатну правну подршку, али
можете и осмислити нове услуге
које ће бити од значаја вашим
суграђанима и суграђанкама.
Иницирајте партнерства на
пројектима са органима државне
управе и другим удружењима
Иницирајте партнерства са другим
удружењима и организацијама
цивилног друштва, удружите своје
знања и ресурсе како би креирали
квалитетније пројектне предлоге,
успешније постигли планиране
циљеве и остварили већи бенефит
за вашу циљну групу.
понудите органима управе
пројектну идеју коју ћете заједнички
развити и поднети на одговарајући
конкурс који подстиче
међусекторску сарадњу.
Користите постојеће
институционалне механизме за
сарадњу са органима управе
на располагању вам је подршка
Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом као
централног институционалног
механизма
стручне службе и контакт особе за
сарадњу са ОЦД у органима управе
(База контакт тачака доступна на
сајту Канцеларија у еxcel формату)

У колико желите да интензивније
сарађујете са државним
институцијама и укључите се у
процес доношења прописа,
обавезно се информишите о
следећим законима:

Закон о планском
систему Посебно значајан уређује

могућност учешћа организација
цивилног друштва у процес креирања
јавних политика у Републици Србији,
Овај закон као једно од начела прописује
и начело јавности и партнерства, које
подразумева да се јавне политике
утврђују у оквиру транспарентног и
консултативног процеса, односно да се
током израде и спровођења планских
докумената, као и вредновања учинака
јавних политика, спроводи
транспарентан процес консултација са
свим заинтересованим странама и
циљним групама, укључујући и удружења
и друге организације цивилног друштва,
научно-истраживачке и друге
организације, и друге заинтересоване
стране и циљне групе.

Закон о државној управи
и Закон о локалној
самоуправи уређују могућности

за учешће јавности, а самим тим и
учешће организација цивилног друштва,
у процесу доношења прописа, како на
републичком, тако и на локалном нивоу.
Суштинска важност чланова који уређују
ово питање огледа се у томе што
омогућавају упознавање и укључивање
јавности у процес доношења прописа од
најраније фазе њихове припреме.
Закон о локалној самоуправи значајан је
и из разлога што:

- обавезује општине да у својим
статутима уреде ообавезу спровођења
јавне расправе приликом припреме
статута, буџета, стратешких планова
развоја, утврђивања стопе изворних
прихода, просторних и урбанистичких
планова, као и других општих аката на
основу предлога квалификованог
броја грађана или захтева једне
трећине одборника;
- могућност да грађани иницирају
одржавање јавне расправе
- покретање грађанске иницијативе
- обавештавање јавности да је отпочео
рад на припреми прописа које доноси
скупштина.

Смернице за
укључивање ОЦД у
процес доношења
прописа - документа која дефинишу

принципе, стандарде и нивое учешћа
организација цивилног друштва у
поступцима припреме, доношења и
праћења примене прописа.

Смернице за
укључивање ОЦД у радне
групе за израду предлога
докумената јавних
политика и нацрта
односно предлога
прописа – уређују и подстичу

укључивање заинтересованих страна и
циљних група, пре свега организација
цивилног друштва, у радне групе и друга
радна тела која формирају органи управе
и тиме обезбеде њихову партиципацију у
што ранијој фази процеса одлучивања.
Листу најзначјанијих прописа погледајте
на веб сајту Канцеларије!

РАЧУНАЈТЕ НА
НАШУ ПОДРШКУ

Стојимо вам на
располагању...

Као служба Владе, Канцеларија
за сарадњу са цивилним
друштвом настоји да допринесе
изградњи и унапређу дијалога и
сарадње између органа јавне
власти и организација цивилног
друштва, али и подстакне развој
окружења у којем цивилно
друштво делује.

• ...за потпуно и благовремено
информисање о свим питањим
везаним за сарадњу са органима
управе и ваше деловање
• ...са саветодавном подршком и
конкретним активностима у
остваривању сарадње са органима
јавне управе
• ...за информисање о могућностима
укључивања у процес доношења
прописа и документа јавних
политика
• ...за проналажење листе
релевантних прописа за рад
удружења и других организација
цивилног друштва
• ...са подршком у проналажењу
потенцијалних извора
финансирања и пројектних
партнера
• ...за јачање ваших капацитета кроз
обуке које организујемо.
Проширите контакте!
• ...за све информације и подршку
вашем учешћу у Програму ЕУ
„Европа за грађане и грађанке“ за
који је Канцеларија национална
контакт тачка.

Контактирајте нас
Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Републике Србије
Палата Србије - источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2
11000 Београд, Србија
https://www.facebook.com/vladaOCDrs
https://twitter.com/vladaOCDrs
Пријавите се на маилинг листу:
https://civilnodrustvo.gov.rs/pocetna/prijavi-se.166.html

www.civilnodrustvo.gov.rs
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