Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.: 06-3-4/2016-01
Дана: 11.02.2016. године
Мали Иђош

На основу става од 1. до 5. члана 38. Закона о удружењима (Сл. Гласник РС 51/2009, 99/2011)
Општинско веће расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката/програмаи/или редовне делатности удружења грађана у 2016.
години
I
Предмет и циљ конкурса
Предмет конкурса је финансирање пројеката/програма од јавног интереса или редовне делатности
удружења грађана са седиштем на територији општине Мали Иђош.
Циља конкурса је остваривање јавног интереса кроз финансирање пројеката, програма и редовне
делатности удружења грађана са седиштем на територији општине Мали Иђош.
II
Услови учешћа

Право учешћа на конкурсу има:
Удружење грађана које је уписан у Регистар удружења и које има седиште на територији општине
Мали Иђош (даље: Подносилац пријаве);
Подносилац пријаве има право на подношење више пријава по расписаном јавном конкурсу до
потрошње средстава предвиђених Одлуком о буџету Општине Мали Иђош за 2016. годину за ту
намену.
Подносилац мора да испуњава следеће услове:
1) да је уписан у Регистар удружења код Агенција за привредне регистре или другог
надлежног органа; - доказује се изводом из АПР или решењем о регистрацији код АПР –а
или потврдом другог надлежног органа;
2) да има седиште на територији општине Мали Иђош; – доказује се изводом из АПР – аили
решењем о регистрацији код АПР –а или код другог надлежног органа;
3) да стварно обавља делатност, и није покренут поступак стечаја или ликвидације над
подносиоцем пријаве; - доказује се изјавом законског заступника подносиоца пријаве;
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4) да је пројекат, програм или делатност подносиоца пријаве од јавног интереса, односно
програмима, пројектима и делатношћу који су од јавног интереса нарочито се сматрају
програми и пројекти у области: активности Локалних акционих група (ЛАГ) – јачање
сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора социјалне заштите, заштите лица
са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицања наталитета, помоћи старима,
здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања,
неформалног образовања, науке, одрживог развоја, заштите потрошача, програми и
пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и
развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати,
задругарство и др.), културне баштине, неговања историјских тековина, за развој културноуметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, афирмирања
равноправности полова, других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Мали
Иђош и афирмацији грађанског активизма; - као доказ доставља се статут удружења
грађана, испуњеност услова процењује комисија за оцену пристиглих пријава;

Кандидат треба да доставља следећу документацију:
Пријавни лист – формулар (преузима се са интернет странице општине Мали Иђош);
Фотокопија решења о регистрацији код надлежног органа или фотокопија извод из АПР-а;
Опис пројекта или програма, односно делатности чија финансирање се тражи;
Изјава законског заступника подносиоца пријаве, да стварно обавља делатност у моменту
подношења пријаве и да над њега није покренут поступак стечаја или ликвидације;
5) Фотокопија статута подносиоца пријаве;
1)
2)
3)
4)

НАПОМЕНА: Документација која се подноси мора бити потписана од стране законског
заступника подносиоца пријаве или другог овлашћеног лица и оверена печатом подносиоца
пријаве.

III Оцењивање пријава на конкурс
Пристигле пријаве, испуњеност обавезних услова и остваривање јавног интереса пројектом,
програмом или делатношћу удружења грађана оцењује стручна комисија. Одлуку о додели
средстава доноси Општинско веће, на образложени предлог комисије.
Решење о додели средставапо расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници
општине Мали Иђош (www.малиидос.цом) и достављено свим учесницима конкурса. Против
решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
Са изабраним подносиоцима пријаве биће закључен уговор о финансирању, односно
суфинансирању.
Изабрани подносиоци пријаве чији пројекат, програм или редовна делатност се финансира или
суфинансира из буџета јединице локалне самоуправе, дужни су да, у року од 15 дана по
завршетку програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја
текуће године, поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и доставе
доказе о наменском коришћењу финансијских средстава.

IV Достављање пријава
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Конкурс је отворен почев од 15. 02. 2016. године до потрошње средстава који су предвиђени

Одлуком о буџету општине Мали Иђош за 2016. години за ту намену.
Пријава и документација се подноси у затвореној коверти поштом на адресу Општина Мали
Иђош, 24321 Мали Иђош Главна бр. 32или се предаје непосредно, са назнаком: ,,Конкурс за
суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.
години – НЕ ОТВАРАТИ“
Додатне информације се може добити путем електронске поште: опстина.малиидос@гмаил.цом

Председник Општинског већа
Марко Ровчанин
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