РЕПУБЛИКАСРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
Председник општине
03 Број: 111-13
Дана:12.07.2021. године
Прибој
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике
Србије“, број 51/2009 и 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др . закон), чланa 6. Уредбе о
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике
Србије“, број: 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења
средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Прибој,
председник општине Прибој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2021.
ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Средства из буџета општине Прибој намењена удружењима грађана и
невладиним организацијама додељују се због реализације пројеката из следећих области:
борачко – инвалидске заштите, социјалне инклузије и услуга социјалне заштите, родне
равноправности, јачања владавине права, развоја цивилног друштва, заштите избеглица,
подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања
људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне
средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите
потрошача, развоја и неговања регионалне и међудржавне сарадње, заштите животиња,
борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво
и непосредно следе јавне интересе.
За финансирање пројеката из наведених области из буџета општине
Прибој за 2021. годину издвојено је 5.000.000 динара.
Најмањи износ средстава која ће се одобравати по програму је 50.000
динара, а највећи 1.500.000 динара.
Право учешћа на конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са законом који уређује статус и рад удружења;
- које је регистровано на територији општине Прибој и чији циљеви се остварују
спровођењем активности на територији општине Прибој;
- чији циљеви се, према статураним одредбама, остварују у области у којој се програм
реализује;
- које је регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се
конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 500.000
динара;

- које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
- које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности
Избор програма врши се применом следећих критеријума:
- рефернце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број
корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у
области у којој се програм спроводи;
- законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су
раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Ближа мерила за избор програма применом ових критеријума утврђена су решењем
председника 03 број 111-13-1од 12.07.2021. године:
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Укупан бр.
бодова

РЕФЕРЕНЦЕ ПРОГРАМА

35

Област у којој се програм реализује

10

Област прихватљива за општину Прибој

10

Област није прихватљива за општину Прибој

0

Дужина трајања програма

5

До 6 месеца

5

До 9 месеци

4

До 12 месеци

3

Број корисника програма

10

Више од 500 корисника

10

Од 50 до 500 корисника

5

До 50 корисника

3

Могућност развијања програма

5

Има јасно дефинисан план активности који ће се спровести након реализације програма

5

Нема јасно дефинисан план активности који ће се спровести након реализације програма

0

Одрживост програма

5

Обезбеђена одрживост програма

5

Није обезбеђена одрживост програма

0

ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ

10

Обим задовољавања јавног интереса

5

Програмом је прецизно и јасно дефинисан обим задовољења јавног интереса

5

Програмом није прецизно и јасно дефинисан обим задовољења јавног интереса

0

Степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи

5

Програмом је прецизно и јасно дефинисан степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи

5

Програмом је прецизно и јасно дефинисан степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи

0

ЗАКОНИТОСТ И ЕФИКАСНОСТ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И ОДРЖИВОСТ РАНИЈИХ ПРОГРАМА

5

Испуњене уговорне обавезе из претходних година

5

Нису испуњене уговорне обавезе из претходних година

0

УКУПНО

50

Очекивани месец почетка реализације изабраних програма је август. Крајњи рок за
реализацију програма је до 31.12.2021. године.
•
•
•
•
•

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву достави:
попуњен пријавни образац;
попуњен образац предлога програма;
копију статута подносиоца пријаве у коме је утврђено да се циљеви удружења
остварују у области у којој се програм реализује;
оверену фотокопију решења о упису удружења у регистар;
изјава овлашћеног лица удружења дата под материјалном и кривичном
одговорности да удружење није у поступку ликвидације, стечајном поступку или
под привременом забраном обављања делатности

Пријаве морају бити јасно и прецизно попуњене, потписане од стране
регистрованог заступника и оверене службеним печатом. Пријаве и конкурсна
документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „ Пријава за Конкурс за
финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета
општине Прибој за 2021. годину“, и достављају се преко писарнице Општинске управе
Прибој или поштом на адресу:

Општина Прибој
31330 Прибој, улица 12. јануара број 108
Рок за подношење пријава је закључно са 27.07.2021. године.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава
услове за учешће на конкурсу одбацују се без разматрања, а непотпуне пријаве, односно
непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају
се.
Комисија коју решењем формира председник општине на основу утврђених
критеријума утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма за доделу
средстава у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве и објављује је на
званичној интернет страници Општине Прибој, на огласној табли органа Општине Прибој
и порталу е-Управа. Учесници имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе рангирања. Учесници
имају право приговора на листу у року од 8 дана од њеног објављивања. Одлуку о
приговору, која мора бити образложена доноси председник општине Прибој на предлог
Комисије, у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма доноси председник општине у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење приговора учесника програма и она се објављује на званичној
интернет страници Општине Прибој, на локалним средствима јавног информисања,
огласној табли Општине Прибој и на порталу е-Управа, у року од 5 дана од дана
доношења.
Након доношења одлуке председника о избору програма, закључиће се уговор о
суфинансирању програма.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Прибој, на
локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Општине Прибој.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник

