Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-3-6/2016-01
Дана: 11.02.2016. године
Мали Иђош
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр. 51/2009,
99/2011) Општинско веће расписује
Јавни конкурс
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у
области хуманитарног рада у 2016. години
1. Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте од јавног интереса у области
друштвеног и хуманитарног рада који се финансирају или суфинансирају из буџета
Општине а подразумевају програме и пројекте у области друштвеног и хуманитарног
рада, који се односе на:
- Социјалну заштиту старих лица;
- Кућна нега и помоћ старим лицима;
- Здравствена заштита старих лица.
2. Избор програма који ће се финансирати средствима буџета Општине Мали Иђош у 2 0 1 6 .
г о д и н и врши ће се применом следећих критеријума:
1) дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност
развијања програма и њихова дужина;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења
стања у области у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствени приходи, буџета територијалне
аутономије,
Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у
случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да
ли су раније коришћена средства буџета Општине Мали Иђоши ако јесу, да ли су
испуњене уговорне обавезе;
5) референце подносиоца пријаве;
6) учешће подносиоца пријаве у истим и сличним пројектима у последњих пет година;
7) план и програм рада у 2016. години;

3. Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката
од општег интереса у области друштвеног и хуманитарног рада имају следећи субјекти:
- удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се
због социјалних или здравствених околности налазе у стању социјалне потребе,
хуманитарним и друштвеним радом у областима: здравствене и социјалне заштите старих
лица, кућна нега и помоћ старим лицима;
- други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: задужбине,
фондације, непрофитне установе и организације регистроване за обављање делатности
друштвеног и хуманитарног карактера (даље: подносилац пријаве)
- ако имају регистровано седиште или обављају делатност на територији општине Мали
Иђош и којима није изречена мера забране обављања делатности.
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4. Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава у области друштвеног и
хуманитарног рада на обрасцу «Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање
програма односно пројекта од јавног интереса у области друштвеног и хуманитарног рада
у 2016. години» (Образац број 1.)
5. За сваки програм односно пројекат подноси се посебна
пријава.
6. Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно
приложи:
- Опште податке о подносиоцу пријаве – потврду АПР или

другог надлежног органа о извршеној регистрацији;
- Статут подносиоца пријаве;
- Листу референца и потврду о референцама;
- Детаљан опис програма односно пројекта од јавног интереса
у области друштвено-хуманитарног рада, и то у областима:
здравствене и социјалне заштите старих лица, кућна нега и
помоћ старим лицима;
7. Подносиоцима пријаве Јавни позив и образац «Пријава на Конкурс за финансирање или
суфинансирање програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада»
(Образац број 1.) доступан је на званицној интернет страници Општине:
www.малиидос.цом
8. Пријаве се подносе у штампаном облику предају се у Општини Мали Иђош,
Главна 32, Писарница, или поштом.
9. Рок за достављање пријава: 8 дана од дан обљављивања на интернет страници
Општине.
10. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
11. Након закључивања конкурса комисија ће размотрити све приспеле пријаве, саставити
листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката и објавити је на званичној
интернет страници Општине.
На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана
њеног објављивања. Одлуку о приговору доноси комисија, након чега доставља
Председнику општине коначну листу рангирања пријављених програма/пројеката.
Одлуку о избору програма/пројекта којима се из буџета Општине додељују средства
доноси Општинско веће на предлог комисије.

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин
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