Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана
Опщтинске управе Опщтине Нпва Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима (Службени
гласник РС" брпј 51/2009 и 99/2011), шлана 9. Одлуке п бучету ппщтине Нпва Варпщ за 2017. гпдину
(„Сл. лист ппщтине Нпва Варпщ“ бр. 26/2016), Правилника п нашину и критеријумима за избпр
прпграма и прпјеката кпја реализују удружеоа грађана и финансирају се из бучета ппщтине Нпва
Варпщ брпј 06-7/31/2014-03 и Закљушка Опщтинскпг већа ппщтине Нпва Варпщ, 06-29/6/2017-03 пд
23.03.2017. гпдине расписује
ЈАВНИ КПНКУРС
ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И
ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА И ПРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА У ПБЛАСТИ СПЦИП - ХУМАНИТАРНПГ РАДА,
КПЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ НПВА ВАРПШ ЗА 2017. ГПДИНУ
I
Расписује се кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое и суфинансираое
прпграма и прпјеката удружеоима грађана у пбласти спцип – хуманитарнпг рада, кпја делују на
теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 2017. гпдину. Ппд прпграмима и прпјектима сматрају се
прпграми и прпјекти пд јавнпг интереса из пбласти: хуманитарнпг рада и спцијалне защтите,
бпрашкп-инвалидске защтите, защтите лица са инвалидитетпм, друщтвене бриге п деци, защтите
интернп-расељених лица и избеглица, ппмпћи старима, ппмпћ сирпмащним и другим угрпженим
маргиналним групама, крпз прганизпваое јавних (нарпдних) кухиоа, ппделу пбрпка, хигијенскпг
материјала, пдеће и сл, и други прпграми кпји дппринпсе развпју ппщтине Нпва Варпщ, крпз
афирмацију хуманпсти и грађанскпг активизма.
На пснпву пвпг кпнкурса расппделиће се 2.800.000,00 динара, планираних за пве намене у
бучету за 2017. гпдину и тп за прпграме и прпјекте спцип - хуманитарних и псталих удружеоа на
бази ушлаоеоа, центара и прганизација за пружаое услуга нарпдне кухиое. Правп на
кпнкурисаое за пва средства, псим ппщтих критеријума кпји важе за пстала удружеоа имају
удружеоа oднпснп хуманитарне прганизације и центри кпји ппседују у свпм власнищтву адекватан
прпстпр намеоен за услуге нарпдне кухиое и кпји су се у претхпдне 3 гпдине се бавили
делатнпщћу нарпдне кухиое.
II
Правп ушещћа на пвпм кпнкурсу за дпделу бучетских средстава имају удружеоа кпја
испуоавају следеће услпве:
- да је удружеое регистрпванп у складу са Закпнпм п удружеоима („Службени гласник
РС”, бр. 51/09)
- да је седищте удружеоа на теритприји ппщтине Нпва Варпщ или да прпграме и прпјекте
пд јавнпг интереса реализује на теритприји ппщтине Нпва Варпщ;

- кпје је директнп пдгпвпрнп за припрему и извпђеое прпјекта;
- да је удружеое ппднелп извещтај п реализацији прпграма/прпјекта и пправдалп
средства дпдељена у прпщлпгпдищоем кпнкурсу;
- да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде;
- да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или
привредни преступ везан за делатнпст удружеоа;
- кпје није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм
пбављаоа делатнпсти;
- кпје нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг
псигураоа.
Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката
имају и регипнална удружеоа, ппд услпвпм да реализују активнпсти пд јавнпг интереса за пптребе
грађана ппщтине Нпва Варпщ.
III
Припритет за дпделу средстава ће имати удружеоа кпја:
-

распплажу капацитетима за реализацију прпграма или прпјеката;
свпје прпграме рада усмеравају ка већем брпју кприсника;
имају виспк степен успещнпсти у реализпваоу прпграма и прпјеката;
свпје прпграмске и прпјектне активнпсти базирају на усвпјеним стратещким
дпкументима на лпкалнпм и наципналнпм нивпу.
IV

Обавезна кпнкурсна дпкументација ппднпсипца пријаве на јавни кпнкурс је следећа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс;
пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта:
пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта;
пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта;
пснивашки акт удружеоа (пригинал или пверена фптпкппија);
извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана ( Агенција за привредне регистре) п упису
у пдгпварајући регистар;
7. пверену фптпкппију извпда из статута удружеоа у кпме је утврђенп да се циљеви
удружеоа пстварују у пбласти у кпјпј се прпграм реализује;
8. дпказ п ликвиднпсти удружеоа пднпснп извещтај п заврщнпм рашуну за претхпдну гпдину
за удружеоа пснпвана пре ппшетка текуће гпдине;

9. изјаву пвлащћенпг лица удружеоа (пригинал), дату ппд материјалнпм и кривишнпм
пдгпвпрнпщћу, да делпваое удружеоа није пплитишке прирпде; да у ппследое 2 гпдине
правпснажнпм пдлукпм није кажоенп за прекрщај или привредни преступ везан за
делатнпст удружеоа; да није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд
привременпм забранпм пбављаоа делатнпсти; да нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве
или дугпве према прганизацијама спцијалнпг псигураоа.
10. дпказ п власнищтву над пбјектпм намеоенпм за даваое услуга нарпдне кухиое (пптребан
самп за за прпграме хуманитарних удружеоа и/или прганизација за пружаое услуга
нарпдне кухиое)
11. изјава партнера на прпјекту.
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у
Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија бр.307 свакпг
раднпг дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд 18. априла дп 04. маја 2017. гпдине.
V
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде
пснпвни ппдаци п ппднпсипцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Опщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм
ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе: "Опщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за
расппделу бучетских средстава за дптације удружеоима грађана ОУ Опщтине Нпва Варпщ, ул.
Карађпрђева 32 , 31320 Нпва Варпщ".
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.
VI
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, кпнкурсна кпмисија разматра
пријаве у складу са услпвима кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву следећих
критеријума:
1. квалитет прпјекта и усклађенпст са јавним ппзивпм;
2. дппринпс у развпју лпкалне заједнице;
3. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ;
4. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја.
Ппднпсилац прпјекта се пбавезује да пд укупнпг бучета прпјекта, средства расппреди на
следећи нашин:


дп 20% за људске ресурсе (лица ангажпвана на прпјекту),




дп 10% за путне трпщкпве (укљушујући трпщкпве превпза и дневнице),
прекп 60% за директне прпјектне активнпсти и набавку пдгпварајуће ппреме/дпбара.

На интернет страници www.novavaros.rs налази се Листа критеријума за рангираое предлпга
прпјеката/прпграма.
На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и
рангираоа пријављених прпјеката и прпграма са навпђеоем изнпса нпвшаних средстава кпји би
бип дпдељен пдређенпм удружеоу дп 11.05.2017. гпдине и пбјављује је на званишнпј интернет
страници www.novavaros.rs и пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ.
Ппднпсипци пријава на јавни кпнкурс имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену
дпкументацију пп утврђиваоу предлпга Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и
прпграма. На листу, ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3 дана пд дана оенпг
пбјављиваоа. Одлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг
пријема. На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, у рпку пд 15 дана пд истека рпка за ппднпщеое
пријава на кпнкурс (најкасније дп 19.05.2017. гпдине) Председник ппщтине дпнпси Одлуку п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа и кпји се
финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели ппредељених средстава, а
према предлпженим прпјектима и прпграмима удружеоа и кпја ће бити пбјављена на званишнпј
интернет страници www.novavaros.rs и пгласним таблама ОУ Нпва Варпщ.
На пснпву Одлуке, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа грађана и
кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Угпвпрпм се утврђују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс
пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма, пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п
реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна.
Кпнкурсну дпкументацију мпжете преузети на сајту Опщтинске управе Нпва Варпщ.
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 04. MAJA 2017. гпдине
За све ближе инфпрмације ппгледајте јавни кпнкурс на интернет страници www.novavaros.rs
или се пбратите Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија
бр. 307 свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва.

