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БРОЈ 3. НОВА ВАРОШ, 21. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

1
На пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) и шлана
72. Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ", бр.10/2008.), Скупщтина ппщтине Нпва Варпщ,
на седници пдржанпј дана 21.02.2018.гпдине, дпнелa је
ПРАВИЛНИК
ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ

Шлан 1.
Пвим Правилникпм утврђује се нашин, услпви и критеријуми за дпделу средстава црквама и верским
заједницама, кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, а ппсебнп за цркве и верске пбјекте кпји су пд надлежних
пргана прпглащени сппменицима културе, ппступак спрпвпђеоа јавнпг кпнкурса за избпр прпграма цркава и верских
заједница, кап и права и пбавезе кприсника шији је прпграм изабран да буде финансиран из средстава бучета ппщтине
Нпва Варпщ.
Средства црквама и верским заједницама из става 1. пвпг шлана пбезбеђују се у бучету Ппщтине на ппзицији
Дптације верским заједницама. Висина средстава за финансираое цркава и верских заједница из става 1 пвпг шлана
Правилника утврђује се сваке гпдине Пдлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ.Изнпс пдпбрених средстава мпже бити
маои пд изнпса тражених средстава.
Ппщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а финансираће се
самп квалитетни прпјекти кпји испуоавају дефинисане критеријуме.

Шлан 2.
Правo на дпделу средстава имаjу цркве и верске заједнице кпје су пдређене кап традиципналне Закпнпм п
црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) и кпје делују на теритприји Ппщтине Нпва Варпщ.
Шлан 3.
Средства се дпдељују за пдгпварајуће инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и другим верским
пбјектима:

пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а ппсебнп верских пбјеката кпји су
сппменици културе;

пбнпва парпхијских дпмпва и верских пбјеката – сппменика;

уређеое и ревитализација прпстпра верских грпбаља;

изградоа и пбнпва капела на грпбљима;

изградоа нпвих и пбнпва прппалих минарета и звпника;

пбнпва икпна, верских и сакралних предмета;

стављаое нпвих фасада и крешеое верских пбјеката;

пбнпва крпва кпји прпкищоава;

санираое влаге на зидпвима верских пбјеката;

пбнпва прппалих пграда пкп верских пбјеката.



Шлан 4.
Мерила и критеријуми за избпр прпјеката за изградоу, пдржаваое и пбнпву верских пбјеката су:
степен угрпженпсти верскпг пбјекта
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категпризација верскпг пбјекта кап културнпг дпбра (изузетан знашај, велики знашај, сппменик културе)
знашај верских пбјеката за културу, уметнпст, истприју и сл. укпликп верски пбјекат није утврђен за сппменик
културе
висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета Ппщтине
бучет прпјекта – пбезбеђеое пптребних средстава из сппствених или других извпра финансираоа.

Шлан 5.
Средства се дпдељују на пснпву јавнпг кпнкурса кпји расписује Кпмисија за расппделу бучетских средстава
за дптације црквама и верским заједницама Ппщтинске управе Ппщтине Нпва Варпщ, кпју за сваку бучетску гпдину
именује Председник ппщтине. Јавни кпнкурс се расписује најмаое једнпм гпдищое за сваку бучетску гпдину, у складу
са пвим Правилникпм.
Јавни кпнкурс се расписује у првпј пплпвини гпдине за текућу гпдину. Рпк трајаоа јавнпг кпнкурса је 15 дана
пд дана пбјављиваоа. Јавни кпнкурс се пбјављује на званишнпј интернет страници Ппщтине Нпва Варпщ (
www.novavaros.rs ), на пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
Шлан 6.
Јавни кпнкурс за дпделу бучетских средстава црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји
ппщтине Нпва Варпщ, мпра да садржи:
•
предмет јавнпг кпнкурса;
•
дефинисаое пбавезне кпнкурсне дпкументације кпја се ппднпси уз пријаву на кпнкурс;
•
критеријуме за пдабир прпјекта;
•
датум ппшетка и заврщетка јавнпг кпнкурса;
•
изнпс средстава планиран за финансираое или/и суфинансираое прпјеката цркава и верских заједница;
•
рпк за реализацију прпјеката;
•
нашин пријављиваоа на кпнкурс;
•
рпкпве за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс и пдлушиваое п дпдели средстава црквама и верским
заједницама.
Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине
Нпва Варпщ налази се у Прилпг бр.1 пвпг Правилника.
Шлан 7.
Пријава на кпнкурс за дпделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппднпси се
Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама Ппщтинске управе Ппщтине
Нпва Варпщ, на пбрасцу "Пријава на кпнкурс", кпја ће се преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у
Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ.
Шлан 8.
Пбавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је следећа:

пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс ( Прилпг бр.2);

пппуоен пбразац предлпга прпјекта ( Прилпг бр.3);

пппуоен пбразац бучета прпјекта ( Прилпг бр.4);

пппуоен пбразац наративнпг бучета прпјекта ( Прилпг бр.5);

извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана п упису у пдгпварајући регистар, у складу са Закпнпм п
црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) ;

изјаву партнера на прпјекту.
Шлан 9.
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни ппдаци п
ппднпсипцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са
пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације
црквама и верским заједницама“, ул. Карађпрђева 32 , 31320 Нпва Варпщ
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.

Шлан 10.
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија разматра пријаве у складу са услпвима
кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву критеријума дефинисаних у Листи критеријума за рангираое
предлпга прпјеката цркава и верских заједница ( Прилпг бр. 6).
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На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и рангираоа
пријављених прпјеката цркава и верских заједница са навпђеоем изнпса нпвшаних средстава, у рпку кпји не мпже бити
дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава и пбјављује је на званишнпј интернет страници
www.novavaros.rs и пгласним таблама ПУ 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, у рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа
листе.
На листу из става 3 пвпг шлана ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3 дана пд дана оенпг
пбјављиваоа. Пдлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг пријема.
Накпн истека рпка за пригпвпр, на пснпву Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и
разматраоа дпспелих пригпвпра, кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу
прпјеката цркава и верских заједница, са предлпгпм припритета у дпдели ппредељених средстава према предлпженим
прпјектима.
Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Пдлуку п финансираоу/суфинансираоу
прпјеката цркава и верских заједница кпје делују на теритприји Ппщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели
ппредељених средстава, а према предлпженим прпјектима.
Пдлука из става 7 пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs , пгласним
таблама ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
Шлан 11.
На пснпву Пдлуке из става 7 шлана 10. пвпг Правилника, накпн дпстављаоа кпригпваних бучета пдпбрених
прпјеката и птвараоа ппсебнпг наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује
ппјединашне угпвпре п финансираоу/суфинансираоу прпјеката цркава и верских заједница кпје делују на теритприји
ппщтине Нпва Варпщ и кпји се финансирају из бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се 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. (Прилпг бр.7)
Шлан 12.
Председник Ппщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних прпјеката.
Кприсник средстава дужан је да Кпмисији за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних прпјеката, у
свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну дпкументацију.
Кприсници средстава су дужни да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су дпдељена. Кприсници
средстава кпјима су дпдељена средства, дужни су да на крају бучетске гпдине ( најкасније дп 31.12.) ппднесу извещтај п
реализацији прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава.
Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за расппделу
средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини.
Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски утрпщили, Ппщтина Нпва
Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава.
На пснпву извещтаја кприсника средстава, Кпмисија израђује кпнашан извещтај п реализацији прпјеката за
текућу бучетску гпдину. Кпнашан извещтај дпставља се Председнику Ппщтине.

Шлан 13.
Средства се за пву намену планирају у бучету ппщтине Нпва Варпщ.
Шлан 14.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм листу ппщтине Нпва Варпщ".

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ
Брпј:06-4/7/2018-02 пд 21.02.2018.гпдине
ПРЕДСЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ППЩТИНЕ
Никпла Јелић
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Прилпг бр.1
Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације црквама и верским заједницама ппщтине Нпва
Варпщ, на пснпву шлана 32. став 6. Закпна п црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.), шлана 72.
Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ", бр.10/2008.) и Правилника п расппређиваоу
бучетских средстава за финансираое/суфинансираое прпјеката цркава и верских заједница, кпје делују на теритприји
ппщтине Нпва Варпщ брпј ................., расписује
ЈАВНИ ППЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА ...................... ГПДИНУ
Ппщтинска управа Нпва Варпщ, дана ............................. гпдине расписује Јавни ппзив за дпделу бучетских
средстава црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за ............................... гпдину.
Шлан 1
КРИТЕРИЈУМИ КПЈЕ ПРЕДЛАГАШ ПРПГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ
Правп ушещћа на пвпм кпнкурсу за дпделу бучетских средстава имају цркве и верске заједнице кпје су
пдређене кап традиципналне Закпнпм п црквама и верским заједницама кпје делују на теритприји ппщтине Нпва
Варпщ, а тп су:
-Српска правпславна црква и
-Исламска верска заједница
Средства се дпдељују за пдгпварајуће инвестиципне радпве на црквеним хрампвима и другим верским пбјектима:

пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а ппсебнп верских пбјеката кпји су
сппменици културе;

пбнпва парпхијских дпмпва и верских пбјеката – сппменика;

уређеое и ревитализација прпстпра верских грпбаља;

изградоа и пбнпва капела на грпбљима;

изградоа нпвих и пбнпва прппалих минарета и звпника;

пбнпва икпна, верских и сакралних предмета;

стављаое нпвих фасада и крешеое верских пбјеката;

пбнпва крпва кпји прпкищоава;

санираое влаге на зидпвима верских пбјеката;

пбнпва прппалих пграда пкп верских пбјеката.
Мерила и критеријуми за избпр прпјеката за изградоу, пдржаваое и пбнпву верских пбјеката су:
-степен угрпженпсти верскпг пбјекта
-категпризација верскпг пбјекта кап културнпг дпбра ( изузетан знашај, велики знашај, сппменик културе)
-знашај верских пбјеката за културу, уметнпст,истприју и сл.укпликп верски пбјекат није утврђен кап сппменик културе
-висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета ппщтине
-да ли су из других извпра сакупљана средства, па је пптребан самп један деп средстава да би се затвприла финансијска
кпнструкција.
Шлан 2
ИЗНПС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАОЕ И/ИЛИ СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ЦРКАВА И
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Укупан изнпс средстава за финансираое и/или суфинансираое прпјеката за инвестиципне радпве на црквеним
хрампвима и другим верским пбјектима из Бучета ппщтине Нпва Варпщ у .................. гпдини је .............................. динара.
Средства су ппредељена Пдлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ за ...................................... гпдину, са раздела
......... - Ппщтинска управа, функција 840- Верске и пстале услуге заједнице, прпграм 0602-15- Лпкална сампуправа,
прпграмска активнпст 0602-0001-Функципнисаое лпкалне сампуправе, ппзиција 67, екпнпмска класификација 481931 –
Дптације верским заједницама.
Шлан 3
ПБАВЕЗНА КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈУ ТРЕБА ДПСТАВИТИ:
Пбавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је следећа:





пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс ( Прилпг бр.2);
пппуоен пбразац предлпга прпјекта ( Прилпг бр.3);
пппуоен пбразац бучета прпјекта ( Прилпг бр.4);
пппуоен пбразац наративнпг бучета прпјекта ( Прилпг бр.5);
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извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана п упису у пдгпварајући регистар, у складу са Закпнпм п
црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.) ;

изјаву партнера на прпјекту.
Традиципналне цркве пднпснп верске заједнице кпје делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, ппднпсе
пријаве на пвај кпнкурс у рпку пд 15 дана пд дана пбјављиваоа пвпг Кпнкурса. Пријава на кпнкурс ппднпси се на
јединственпм пбрасцу шију садржину пдређује Кпмисија (кпнкурсна дпкументација се ппднпси у 1 щтампанпм
примерку, са електрпнски пппуоеним пбрасцима на српскпм језику).
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни ппдаци п
ппднпсипцу пријаве. Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са
пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације
црквама и верским заједницама“, ул. Карађпрђева 32, 31320 Нпва Варпщ
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у Пдељеоу за привреду и
лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ, канцеларија 307, свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд ...................... дп ............................. гпдине.

Шлан 4
РАЗМАТРАОЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА НА КПНКУРС
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија за расппделу бучетских средстава разматра
пријаве у складу са услпвима кпнкурса и пцеоује прпграме, пднпснп прпјекте, на пснпву критеријума дефинисаних у
Листи критеријума за рангираое предлпга прпјеката цркава и верских заједница ( Прилпг бр. 6).
На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и рангираоа
пријављених прпјеката цркава и верских заједница са навпђеоем изнпса нпвшаних средстава, у рпку кпји не мпже бити
дужи пд 60 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава и пбјављује је на званишнпј интернет страници
www.novavaros.rs и пгласним таблама ПУ 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, у рпку пд 3 дана пд дана пбјављиваоа
листе.
На листу из става 3 пвпг шлана ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3 дана пд дана оенпг
пбјављиваоа. Пдлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг пријема.
Накпн истека рпка за пригпвпр, на пснпву Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и
разматраоа дпспелих пригпвпра, кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу
прпјеката цркава и верских заједница, са предлпгпм припритета у дпдели ппредељених средстава према предлпженим
прпјектима.
Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Пдлуку п финансираоу/суфинансираоу
прпјеката цркава и верских заједница кпје делују на теритприји Ппщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели
ппредељених средстава, а према предлпженим прпјектима.
Пдлука из става 7 пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs, пгласним
таблама ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
Шлан 5
ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА П ФИНАНСИРАОУ/СУФИНАНСИРАОУ ПРПЈЕКАТА
Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана пд дана дпнпщеоа
Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма дпставе кпригпван бучет прпјекта, у складу са пдпбреним
средствима.
Накпн дпстављаоа кпригпваних бучета прпјеката, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне
угпвпре п финансираоу/суфинансираоу прпјеката цркава и верских заједница из бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава птвпри
ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских средстава врщити искљушивп прекп пвпг
рашуна.
Угпвпрпм из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се 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.
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Шлан 6
ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПЈЕКАТА
Кпмисија за праћеое реализације прпјекта, прати реализацију финансираних прпјеката и врщи кпнтрплу
оихпве реализације. Кприсник средстава дужан је да Кпмисији, у свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације
прпграма и увид у пптребну дпкументацију. Кприсници су дужни да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су
дпдељена.
Цркве и верске заједнице кпјима су дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске гпдине ( најкасније дп
31.12.----гпдине) ппднесу Кпмисији за праћеое реализације Извещтај п реализацији прпјекта и дпставе дпказе п
наменскпм кприщћеоу средстава. Кприсник кпји није дпставип извещтај, губи правп да кпнкурище за расппделу
средстава за прпјекте у наредне 3 гпдине. Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски
утрпщили, Ппщтина Нпва Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава.
Кпмисија за расппделу бучетских средстава
Прилпг бр. 2
ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ
ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА КПЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ
ЗА ....................... ГПДИНУ
Евиденципни брпј*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш)
Ппдаци п ппднпсипцу пријаве:
1.

Пун назив нпсипца - верске заједнице

2.

Матишни брпј

3.

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

Седищте и адреса
4.

5.
6.
7.
8.

местп:
ппщтина:
улица и брпј:
Кпнтакт-телефпн
Интернет презентација
Електрпнска ппщта
Име и презиме лица пвлащћенпг за заступаое

Ппдаци п прпграму или прпјекту:
9.
Назив прпграма или прпјекта кпјим ппднпсилац кпнкурище:
10.

Циљ прпграма или прпјекта:

11.

Перипд реализације прпграма/прпјекта:
(навести датум ппшетка и заврщетка)

12.

Циљна група кпјпј је прпјекат намеоен:

13.

Укупна средстава пптребна за реализацију прпграма или прпјекта
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Сппствена средства ппднпсипца планирана за реализацију прпграма
или прпјекта:
Изнпс тражених средстава из бучета Ппщтине Нпва Варпщ
Кпнтакт-пспба за реализацију прпграма или прпјекта (име, презиме
и функција)
Телефпн лица за кпнтакт
Електрпнска ппщта лица за кпнтакт

14.
15.
16.
17.
18.

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем да сам уппзнат п следећем:
- да је пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава пптребнп птвпри ппсебан наменски рашун кпд
Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских средстава врщити искљушивп прекп пвпг рашуна.
- да ће надлежнo Пдељеое за ппслпве бучета и финансија Ппщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ пренети дпдељена
средства на рашун кприсника у складу са динамикпм прилива средстава у бучет ппщтине на пснпву налпга за пренпс
Председника ппщтине,
- да је кприсник дужан да средства кпристи искљушивп за намену за кпје су пна дпдељена, а неутрпщена средства да
врати у кприст бучета ппщтине,
- да је кприсник средстава у пбавези да на свпјим ппзивницама, брпщурама и псталпм щтампанпм материјалу, или на
други пдгпварајући нашин, пбјави да је у финансираоу ушествпвала Ппщтина Нпва Варпщ,
- да је кприсник средстава у пбавези да најкасније дп 31.12.....гпдине ппднесе Кпмисија за праћеое реализације
финансираних прпјеката и кпнтрплу оихпве реализације, Извещтај п наменски утрпщеним средствима, са
пдгпварајућпм дпкументацијпм,
- да ће у слушају сумое да дпдељена средства нису наменски кприщћена, Председник ппщтине ппкренути ппступак
пред надлежним прганима, ради кпнтрпле закпнитпг и наменскпг кприщћеоа средстава,
- да укпликп се утврди, да се дпдељена средства нису наменски кпристила, пријаве тих ппднпсилаца се неће узимати у
разматраое за перипд пд наредне 3 гпдине, приликпм оихпвпг ушещћа на кпнкурсу за дпделу средстава.
У ____________________,
__________________20...... гпдине
М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника ппднпсипца)

Прилпг бр. 3
ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ
ЗА РАСППДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Евиденципни брпј*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Пппуоава Општинска управа ппштине НпваВарпш)
ПРИЈАВА НА КПНКУРС
Назив ппднпсипца:

Намена кприщћеоа тражених средстава:

У пбласт прпјекта: 1-10 (пдгпварајући
ппдвући; самп један!)

1. пбнпва ппстпјећих верских пбјеката кпји су без пбнпве дуже времена, а
ппсебнп верских пбјеката кпји су сппменици културе
2. пбнпва парпхијских дпмпва и верских пбјеката-сппменика
3. уређеое и ревитализација прпстпра верских грпбаља
4. изградоа и пбнпва капела на грпбљима
5. изградоа нпвих и пбнпва прппалих тпроева и звпника
6. пбнпва икпна, верских и сакралних предмета
7. стављаое нпвих фасада и крешеое верских пбјеката
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8. пбнпва крпва кпји прпкищоава
9. санираое влаге на зидпвима верских пбјеката
10. пбнпва прппалих пграда пкп верских пбјеката

Изнпс кпји се тражи из бучета ппщтине:

Ппдаци п ппднпсипцу пријаве:

Седищте, ппщтански брпј, улица и брпј:

Телефпн, факс:
E-mail адреса:
Брпј тек. рашуна прганизације-ппднпсипца,
назив банке:

Име лица – представника ппднпсипца:

Адреса и дпступнпст лица-представника ппднпсипца:

Брпј пбјеката ппднпсипца

Адреса, велишина и намена пбјеката
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Ппдаци п предмету кпнкурса:
Планирани термин реализације:
Детаљан ппис активнпсти (трајаое, план активнпсти)
(Пп пптреби, мпже се наставити на дпдатнпм листу).

Пптребни ппдаци у вези кпнкурса
1.Степен угрпженпсти верскпг пбјекта
2. Категпризација верскпг пбјекта ( изузетан знашај, велики знашај, сппменик
културе)
3. Да ли су и пд других извпра дпнација сакупљена средства па је пптребан
самп деп средстава да би се затвприла финансијска кпнструкција неппхпдна
за пбнпву пбјекта?
4. Да ли су верскпј заједници дпдељена средства из бучета ппщтине у дужем
временскпм перипду и кпликп су у задоих 5 гпдина дпдељена средства?
5. Знашај верских пбјеката за културу, уметнпст, истприју и сл. укпликп верски
пбјекат није утврђен кап сппменик културе.

Пвлащћенп лице:
М.П.
________________________
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Прилпг бр. 4
Табеларни приказ бучета прпјекта
назив прпјекта

Трпщкпви

брпј
јединица

јединица

цена јединице у
РСД

Трпщкпви у
РСД

Трoщкoви/услугe (материјал, превпз,
дневнице радника и сл.)

0,00

0,00

Укупни трoщкoви прojeктa

Извпри финансираоа (А+Б=6)

#REF!

РСД

%

А. Изнпс кпји се тражи пд лпкалне
сампуправе

#REF!

Б. Сппственп ушещће апликанта/партнера

#REF!
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Прилпг бр. 5
НАРАТИВНИ БУЧЕТ - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

НАРАТИВНП ПБЈАЩОЕОЕ БУЧЕТА ПРПЈЕКТА
Бучет прпјекта

Трпщкпви

Ппищите защтп је бащ пва врста трпщкпва неппхпдна за
реализацију прпјекта (материјал, превпз, дневнице радника и
сл.)
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Местп и датум:
_______________________________

______________________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Прилпг бр. 6
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕНУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКАТА
Административна прпвера пријаве на кпнкурс ппдразумева, према јавнпм кпнкурсу дефинисанп:
1.
Исппщтпван рпк за ппднпщеое предлпга прпјекта/прпграма
2.
Кпмплетна пријава са свпм пратећпм дпкументацијпм у траженпј фпрми
Приликпм прпцене пристиглих предлпга прпјекта, кпмисија ће кпристити утврђене критеријуме и листе бпдпваоа
на пснпву кпјих се рангирају пријаве:
КРИТЕРИЈУМ
Степен угрпженпсти верскпг пбјекта

БРПЈ ППЕНА
10

Категпризација верскпг пбјекта кап културнпг дпбра (изузетан знашај, велики знашај, сппменик
културе)

10

Знашај верских пбјеката за културу, уметнпст, истприју и сл. укпликп верски пбјекат није утврђен
за сппменик културе

10

Висина средстава кпја су дпбијана у претхпднпм перипду из бучета Ппщтине

10

Бучет прпјекта – пбезбеђеое пптребних средстава из сппствених или других извпра
финансираоа.

10

Разрађенпст и извпдљивпст плана реализације прпграма или прпјекта
У кпјпј мери ће активнпсти предвиђене прпјектпм имати кпнкретан утицај на циљне групе
Развпјна, институципнална и финансијска пдрживпст прпјекта
Знашај прпмене кпја се пшекује накпн примене прпјекта
Прецизнп и детаљнп приказан наративни бучет прпјекта кпји пбјащоава усклађенпст
предвиђенпг трпщка са прпјектним активнпстима
Прпмпција, тп јест публицитет кпји се пгледа у нашину инфпрмисаоа циљне групе и щире јавнпсти
п прпграму или прпјекту
УКУПНП:

10
10
10
10
5
5
100
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Прилпг бр.7
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:
ДАТУМ:
НОВА ВАРОШ

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Нова Варош за ............ годину ( Сл.лист општине Нова Варош
бр..........), Правилника о распоређивању буџетских средстава број ........................................ од ................................... године
за дотације црквама и верским заједницама , а финансирају се из буџета општине Нова Варош , Конкурса за доделу
буџетских средстава црквама и верским заједницама на територији општине Нова Варош, објављеног у
.................................. и на www.novavaros.rs ....................................... године, листе за вредновање и рангирање програма и
пројеката црквама и верским заједницма број ...................................... од .................................... године , Одлуке о додели
буџетских средстава ........................................, члана 68. Статута општине Нова Варош ("Сл. лист општине Нова Варош",
бр.............................), закључује се

УГПВПР
п финансираоу/суфинансираоу прпграма и прпјеката црквама и верским заједницама
на теритприји ппщтине Нпва Варпщ у .................... гпдини
између угпвпрних страна
1.

ППЩТИНА НПВА ВАРПЩ, Улица Карађпрђева бр.32, матишни брпј 07239009, щифра делатнпсти 84-11, ПИБ
101068631, кпју заступа председник ппщтине Нпва Варпщ Радпсав Васиљевић ( у даљем тексту: Давалац
средстава), с једне стране,

и
2.

......................................................., адреса ......................................, матишни брпј: ....................., ПИБ:
...................................... (даље у тексту: Кприсник средстава), кпју заступа ....................................................., са
друге стране,

Шлан 1
Предмет пвпг угпвпра јесте регулисаое међуспбних права и пбавеза угпвпрних страна ради спрпвпђеоа
прпјекта Прпјекат ........................................................... за кпји су дпдељена средства на пснпву Јавнпг кпнкурса за дпделу
бучетских средстава за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката црквама и верским заједницама кпје
делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за ............................ гпдину пбјављенпг у ................................... и на
www.novavaros.rs ....................................... гпдине за спрпвпђеое прпграма пд јавнпг интереса.
Пвај угпвпр се закљушује у функцији ппдстицаја прпјектних активнпсти верских заједница за реализацију
прпјекта ........................................................... Угпвпр ступа на снагу данпм пбпстранпг пптписиваоа давапца средстава и
кприсника средстава.
Шлан 2
Давалац средстава се пбавезује да ће на име расппређених средстава ппредељених Пдлукпм п бучету
ппщтине Нпва Варпщ за ...................................... гпдину, у складу са финансијским планпм и прпгрампм, пренпсити
средства пп пптреби у гпдищоем изнпсу пд ................................. динара, са раздела ......... - Ппщтинска управа, функција
840- Верске и пстале услуге заједнице, прпграм 0602-15- Лпкална сампуправа, прпграмска активнпст 0602-0001Функципнисаое лпкалне сампуправе, ппзиција 67, екпнпмска класификација 481931 – Дптације верским заједницама,
на пснпву писменпг захтева кприсника средстава, а пп Закљушку председника ппщтине.
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Шлан 3
Давалац средстава пбавезује се да средства из шлана 2. пвпг Угпвпра схпднп писменим захтевима кприсника
и пп Закљушку председника ппщтине уплаћује на ппсебни наменски рашун кпд Управе за трезпр, брпј .............................
Давалац средстава има правп да, у слушају немпгућнпсти плаћаоа према захтевима кприсника, а из разлпга
кпји не зависе пд Давапца средстава плаћаое изврщи накпн престанка насталих пбјективних пкплнпсти, и тп у
најкраћем рпку.
Шлан 4
Кприсник средстава у пбавези је да реализује прпјектне активнпсти и све финансијске трансакције везане за
реализацију прпјекта у перипду кпји је дефинисан у пдпбренпм бучету прпјекта. (Прилпг бр.1)
Шлан 5
Кприсник средстава има пбавезу да се п наменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг угпвпра стара на
нашин кпји ппдразумева оихпвп кприщћеое у функцији реализације прпјектних активнпсти, а у складу са пдпбреним
бучетпм прпјекта.
Кприсник средстава има пбавезу да пдмах, а најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд сазнаоа, пбавести Давапца
средстава п ненаменскпм трпщеоу средстава из шлана 2 пвпг угпвпра, или другпј пкплнпсти пд утицаја на пствариваое
сврхе угпвараоа.
Шлан 6
Кприсник средстава дужан је да дпстави Давапцу средстава финални гпдищои извещтај накпн реализације
прпјекта најкасније дп ......................... гпдине. Кприсник средстава дужан је да у финалнпм гпдищоем извещтају дпстави
кпмплетан финансијски извещтај заједнп са наративним извещтајем п реализацији и средстава дпдељених пд стране
Давапаца средстава и сппствених средстава схпднп пдпбренпм бучету прпјекта из Прилпга бр. 1 пвпг Угпвпра.
Уз извещтаје се пбавезнп дпставља кппија кпмплетне рашунпвпдствене дпкументације п укупнп утрпщеним
средствима, кап и дпкази п реализацији дпдељених средстава и сппствених средстава схпднп ставу 1 пвпг шлана (сва
плаћаоа мпрају се врщити прекп рашуна ).
Кприсник средстава дужан је да пп заврщетку прпјекта и дпстављаоу заврщнпг извещтаја, у рпку пд 30 дана,
изврщи ппвраћај средстава кпја нису пправдана пп пдпбренпм прпјекту.
Давалац средстава дужан је да дпнесе Закљушак п усвајаоу/неусвајаоу финалнпг гпдищоег извещтаја из
става 1 пвпг шлана Кприснику средстава, у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа извещтаја.
Шлан 7
Кприсник средстава дужан је да у свакпм тренутку на захтев Давапца средстава пмпгући кпнтрплу
реализације прпјекта, све дпдатне садржајне и административне инфпрмације п прпјекту, кап и сву финансијску
дпкументацију везану за спрпвпђеое прпјекта.
У слушају неизврщеоа пбавеза, даваоа неистинитих ппдатака, ненаменскпг трпщеоа средстава или
неиспуоаваоа пдредби пвпг Угпвпра у предвиђеним рпкпвима, Давалац средстава има правп да раскине угпвпр за
суфинансираое, те да затражи ппвраћај средстава са припадајућпм закпнскпм затезнпм каматпм у складу са дпбијенпм
инструкцијпм пргана лпкалне сампуправе.
Шлан 8
Кприсник средстава пбавезан је да тпкпм спрпвпђеоа прпјекта, на јасан и недвпсмислен нашин, навпди да
се прпјекат суфинансира из бучета ппщтине Нпва Варпщ, и тп на следећи нашин:
(а) визуелнп, кприщћеоем грба ппщтине Нпва Варпщ и
(б) текстуалнп, ћирилишним писмпм, јаснп видљивп и упшљивп – Ппщтина Нпва Варпщ.
Кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпстави предлпг прпмптивних материјала и публикација
на пптврду пре пбјављиваоа и щтампаоа.
Кприсник средстава у пбавези је да у публикацијама кпје су деп прпјекта навпди сегмент п пдрицаоу пд
пдгпвпрнпсти за оегпв садржај, и тп на следећи нашин: „Ставпви изражени у пвим публикацијама искљушива су
пдгпвпрнпст аутпра и оегпвих сарадника и не представљају нужнп званишан став ппщтине Нпва Варпщ.
Шлан 9
За пптребе представљаоа и прпмпције прпјеката у земљи и инпстранству, кприсник средстава пружиће
Давапцу средстава, без надпкнаде, на некпмерцијалнп кприщћеое, инфпрмације п прпјекту суфинансиранпм
средствима Давапца средстава.
Дпк прпјекат траје, кприсник средстава дужан је да Давапцу средстава дпставља све прес-материјале,
публикације, најаве и саппщтеоа, кап и фптпграфије и материјале с јавних наступа у вези с прпмпцијпм и реализацијпм
прпјекта.
Ппсле заврщнпг извещтаја, кприсник средстава пбавезан је да дпстави Давапцу средстава пп два примерка и
узпрак прес-клипинга, електрпнских и щтампаних публикација, прпмптивнпг материјала и визуелнпг идентитета кпји је
изграђен и кприщћен у склппу прпмпције прпјекта.
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Шлан 10
Кприсник средстава дужан је да лицима кпја су пвлащћена пд стране Давапца средстава пмпгући увид у
реализацију прпјекта у билп кпм мпменту дпк прпјекат траје, щтп ппдразумева стављаое на распплагаое свих
пптребних инфпрмација, дпкументације и пбразлпжеоа у вези са прпјектпм.

1.

2.

Шлан 11
Угпвпр мпже престати у следећим слушајевима:
Једнпстраним раскидпм, прпстпм изјавпм впље Давапца средстава у следећим слушајевима:
– укпликп Давапц средстава јаснп, пбразлпженп и недвпсмисленп утврди да се прпјекат не спрпвпди у
складу са пвим угпвпрпм на пснпву активнпсти и пдпбреним бучетпм прпјекта из шлана 1. пвпг Угпвпра;
– укпликп Кприсник средстава не ппступа у складу с билп кпјим шланпм пвпг угпвпра.
Писменим сппразумпм угпвпрних страна.

Шлан 12
У слушају једнпстранпг раскида пвпг угпвпра, кприсник средстава дужан је да изврщи ппвраћај целпкупнпг
изнпса дпдељених средстава из шлана 2 пвпг угпвпра.
У слушају сппразумнпг раскида Угпвпра, оиме ће се дефинисати међуспбна права и пбавезе у ппгледу
ппвраћаја дпдељених средстава.
У слушају да кприсник средстава не ппщтује пдредбе пвпг угпвпра, кап и у слушају ненаменске упптребе
средстава дпбијених пвим угпвпрпм, Давалац средстава ће ппкренути пдгпварајући ппступак пред надлежним судпм.
Шлан 13
На пвај угпвпр примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима.
У слушају сппра надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Шлан 14
У прилпгу бр.1 пвпг Угпвпра је пдпбрени бучет прпјекта са наративним пписпм бучета.
Пвај угпвпр је сашиоен у 4 (шетири) истпветна примерка, пд кпјих су пп 2 (два) за сваку угпвпрну страну.

УГПВПРНЕ СТРАНЕ:
Давалац средстава
Ппщтина Нпва
Председник ппщтине
Радпсав Васиљевић
_____________________

.

Кприсник средстава
....................................
Закпнски заступник
......................................
_____________________

*******************************************************************************************************

2
На пснпву шлана 32. и шлана 46. Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014 -др.
закпн), шлана 38. став 1-5. Закпна п удружеоима ("Сл.гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011 -др. закпни), шлана 3 и шлана 5.
став 1. Уредбе п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое прпграма пд
јавнпг интереса, кпја реализују удружеоа („Сл. гласник Р. Србије“, брпј 8/2012, 94/2013 и 93/2015), шлана 40. Статута
ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ, бр. 10/08), Скупщтина ппщтине Нпва Варпщ , на седници
пдржанпј 21.02.2018. гпдине, дпнелa је

ПРАВИЛНИК
O НАШИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ТРПЩКПВА ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА
УДРУЖЕОА ГРАЂАНА СА ТЕРИТПРИЈЕ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ

Шлан 1.
Пвим Правилникпм утврђује се нашин и критеријуми за избпр прпграма и прпјеката пд јавнпг интереса (у
даљем тексту: прпграми), кпје реализују удружеоа грађана а кпји се финансирају/суфинансирају из бучета ппщтине
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Нпва Варпщ, ппступак спрпвпђеоа јавнпг кпнкурса за избпр прпграма удружеоа, кап и права и пбавезе кприсника шији
је прпграм изабран да буде финансиран из средстава бучета ппщтине Нпва Варпщ.
Шлан 2.
Ппд прпграмима и прпјектима из шлана 1. пвпг Правилника сматрају се прпграми и прпјекти пд јавнпг
интереса у пбласти:
Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера)
Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпгa)
Прптивппжарне защтите
Културе
Защтите живптне средине
Циљ пвих прпграма и прпјеката је дппринпс развпју ппщтине Нпва Варпщ и афирмацији грађанскпг
активизма.
Прпграмима и прпјектима мпже бити предвиђена прганизација манифестација пд знашаја за ппщтину Нпва
Варпщ.
Шлан 3.
Средства за подстицање програма и пројеката од јавног интереса, која реализују удружења грађана додељују
се на основу јавног конкуса.
Висина средстава за финансираое прпграма из шлана 2. пвпг Правилника, кап и ппзиције у бучету-раздеп на
кпме се средства предвиђају утврђује се сваке гпдине Пдлукпм п бучету ппщтине Нпва Варпщ.
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. Ппщтина Нпва Варпщ нема
пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а финансираће самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају
дефинисане критеријуме.

Шлан 4.
Правп на ппднпщеое пријаве за финансираое или суфинансираое прпграма и прпјеката 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.

-

Шлан 5.
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;
су на време и у пптпунпсти пправдала средства из бучета ппщтине Нпва Варпщ, за претхпдну гпдину.
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Шлан 6.
Финансираое/суфинансираое прпјеката и прпграма Удружеоа врщи се на пснпву јавнпг кпнкурса кпји
расписује Кпмисија за расппделу бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Ппщтинске управе Ппщтине
Нпва Варпщ, кпју за сваку бучетску гпдину именује Председник ппщтине. Јавни кпнкурс се расписује најмаое једнпм
гпдищое за сваку бучетску гпдину, у складу са пвим Правилникпм.
Јавни кпнкурс се расписује у првпј пплпвини гпдине за текућу гпдину. Рпк трајаоа јавнпг кпнкурса је 15
дана пд дана пбјављиваоа. Јавни кпнкурс се пбјављује на званишнпј интернет страници Ппщтине Нпва Варпщ
(www.novavaros.rs), на пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.

Шлан 7.
Јавни кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое прпграма и прпјеката удружеоа грађана кпја
делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, мпра да садржи:
•
•
•
•
•
•
•
•

предмет јавнпг кпнкурса;
дефинисаое пбавезне кпнкурсне дпкументације кпја се ппднпси уз пријаву на кпнкурс;
критеријуме за пдабир прпграма;
датум ппшетка и заврщетка јавнпг кпнкурса;
изнпс средстава планиран за финансираое или/и суфинансираое прпграма и прпјеката удружеоа;
рпк за реализацију прпграма /прпјеката;
нашин пријављиваоа на кпнкурс;
рпкпве за ппднпщеое пријава на јавни кпнкурс и пдлушиваое п дпдели средстава удружеоима.

Кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое прпграма и прпјеката удружеоа грађана кпја делују
на теритприји ппщтине Нпва Варпщ налази се у Прилпг бр. 1 пвпг Правилника.

Шлан 8.
Пријава на кпнкурс за избпр прпграма и прпјеката удружеоа кпја се финансирају из бучета ппщтине Нпва
Варпщ ппднпси се Кпмисији за расппделу средстава удружеоима, на пбрасцу "Пријава на кпнкурс", кпја ће се
преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва
Варпщ, канцеларија бр. 307.
Пппуоаваое пбразаца кпнкурсне дпкументације врщи се искљушивп у електрпнскпј фпрми, на српскпм
језику.
Удружеое мпже предати самп један предлпг прпграма и прпјекта, пдн. не мпже истпвременп кпнкурисати
за вище разлишитих пбласти нити са вище прпграма и прпјекта у пквиру једне пбласти. Укпликп се некп удружеое ппјави
са вище разлиитих прпграма и прпјеката, пријаве неће бити разматране.

Шлан 9.
Пбавезна кпнкурсна дпкуменатција ппднпсипца пријава на јавни кпнкурс је следећа:
-

-

пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс (Прилпг бр. 2);
пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта (Прилпг бр. 3);
пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта (Прилпг бр. 4);
пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта (Прилпг бр. 5);
пснивашки акт удружеоа (пригинал или пверена фптпкппија);
извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана ( Агенција за привредне регистре) п упису у пдгпварајући
регистар;
пверену фптпкппију извпда из статута удружеоа у кпме је утврђенп да се циљеви удружеоа пстварују у
пбласти у кпјпј се прпграм реализује;
дпказ п ликвиднпсти удружеоа пднпснп извещтај п заврщнпм рашуну за претхпдну гпдину за удружеоа
пснпвана пре ппшетка текуће гпдине;
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 (Прилпг бр.6);
изјаву партнера на прпјекту.
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Шлан 10.
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни ппдаци п
ппднпсипцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са
пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за расппделу средстава удружеоима, ул.
Карађпрђева 32 , 31320 Нпва Варпщ"
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.
Шлан 11.
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, 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.
У прилпгу пвпг правилника налази се Листа критеријума за рангираое предлпга прпјеката/прпгрaма
(Прилпг бр.7), кап и фпрма Угпвпра п финансираоу и суфинансираоу прпјеката удружеоа грађана кпја делују на
теритприји ппщтине Нпва Варпщ (Прилпг бр.8)
На пснпву пцене прпграма, пднпснп прпјеката, Кпмисија сашиоава Листу вреднпваоа и рангираоа
пријављених прпјеката и прпграма са навпђеоем изнпса нпвшаних средстава, у рпку кпји не мпже бити дужи пд 60 дана
пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава и пбјављује је на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs и пгласним
таблама ПУ 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, у рпку пд 3 дана пд дана
пбјављиваоа листе.
На листу из става 3 пвпг шлана ппднпсипци пријава имају правп пригпвпра у рпку пд 3 дана пд дана оенпг
пбјављиваоа. Пдлуку п пригпвпру, кпнкурсна кпмисија дпнпси у рпку пд 15 дана пд дана оегпвпг пријема.
Накпн истека рпка за пригпвпр, на пснпву Листе вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката и
прпграма и разматраоа дпспелих пригпвпра, кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Пдлуке п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа и кпји се финансирају из бучета
ппщтине Нпва Варпщ, са предлпгпм припритета у дпдели ппредељених средстава према предлпженим прпјектима и
прпграмима.
Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Пдлуку 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.
Пдлука из става 8 пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs, пгласним таблама
ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
Пре пптписиваоа угпвпра, кприсници средстава имају пбавезу да у рпку пд 15 дана пд дана дпнпщеоа
Пдлуке п финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа дпставе кпригпван бучет
прпјекта, у складу са пдпбреним средствима.
Шлан 12.
На пснпву Пдлуке из шлана 11. пвпг Правилника, и накпн дпстављаоа кпригпваних бучета прпјеката
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 из претхпднпг става пвпг шлана утврђују се 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.
Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава птвпри
ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр, јер ће се пренпс бучетских сретстава врщити искљушивп прекп пвпг
рашуна.
Шлан 13.
Председник Ппщтине именује Кпмисију за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних прпјеката.
Удружеое кприсник средстава дужан је да Кпмисији за праћеое и кпнтрплу реализације финансираних
прпјеката, у свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну дпкументацију.
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Удружеоа су дужна да средства кпристе искљушивп за намене за кпја су дпдељена. Удружеоа кпјима су
дпдељена средства, дужна су да на крају бучетске гпдине ( најкасније дп 31.12.) ппднесу извещтај п реализацији
прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава.
Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 3 пвпг шлана, губи правп да кпнкурище за расппделу
средстава за прпјекте у следећпј бучетскпј гпдини.
Укпликп се утврди да изабрани кприсници дпбијена средства нису наменски утрпщили, Ппщтина Нпва
Варпщ је дужна да раскине угпвпр и затражи ппвраћај пренетих средстава.
На пснпву извещтаја кприсника средстава, Кпмисија израђује кпнашан извещтај п реализацији прпјеката за
текућу бучетску гпдину. Кпнашан извещтај дпставља се Председнику Ппщтине.
Шлан 14.
Кпнкурс за расппделу средстава за текућу бучетску гпдину биће реализпван најкасније дп 15. маја текуће
гпдине.
Шлан 15.
Пвај Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм листу ппщтине Нпва Варпщ".
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ
Брпј:06-4/6/2018-02 пд 21.02.2018. гпдине
ПРЕДСЕДНИК
Скупщтине ппщтине
Никпла Јелић, с.р.
Прилпг бр. 1: КПНКУРС
Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за дптације удружеоима грађана Ппщтинске управе Нпва
Варпщ, на пснпву шлана 38. Закпна п удружеоима ("Службени гласник РС" брпј 51/2009 и 99/2011-др.закпни), Пдлуке п
бучету ппщтине Нпва Варпщ за 20__.гпдину („Сл. лист ппщтине Нпва Варпщ“ бр. _____), Правилника п нашину и
критеријумима за избпр прпграма и прпјеката кпја реализују удружеоа грађана и финансирају се из бучета ппщтине
Нпва Варпщ брпj _________ пд ________ гпдине и Закљушка Ппщтинскпг већа ппщтине Нпва Варпщ, брпј ________ пд
_________. гпдине, расписује
ЈАВНИ КПНКУРС
ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА
ГРАЂАНА КПЈА ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ __________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
I
Расписује се кпнкурс за дпделу бучетских средстава за финансираое и суфинансираое прпграма и прпјеката
удружеоа кпја делују на теритприји ппщтине Нпва Варпщ за 20__. гпдину.
На пснпву пвпг кпнкурса расппделиће се ________ ,00 динара, планираних за пве намене у бучету за 20__.
гпдину.
Средстава ће бити расппдељена за удружеоа грађана, кпја делују у пбласти:
Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера), у укупнпм изнпсу пд .........................
динара
Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпга), у укупнпм изнпсу пд
......................... динара
Прптивппжарне защтите, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара
Културе, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара
Защтите живптне средине, у укупнпм изнпсу пд ......................... динара
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. Ппщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да
пптрпщи сва распплпжива средства за пву намену, а финансираће самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају
дефинисане критеријуме.
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);
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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
Пбавезна кпнкурсна дпкументација ппднпсипца пријаве на јавни кпнкурс је следећа:
1. пппуоен пријавни пбразац на кпнкурс;
2. пппуоен пбразац предлпга прпграма/прпјекта:
3. пппуоен пбразац бучета прпграма/прпјекта;
4. пппуоен пбразац наративнпг бучета прпграма/прпјекта;
5. пснивашки акт удружеоа (пверена фптпкппија);
6. извпд из регистра или рещеое надлежнпг пргана ( Агенција за привредне регистре) п упису у пдгпварајући
регистар (пверена фптпкппија);
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. изјава партнера на прпјекту.
Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у Пдељеоу за привреду и
лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ, канцеларија бр. 307 свакпг раднпг дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд _______ дп ________ 20__. гпдине.
V
Ппднпсипци предлпга мпрају све захтеване пбрасце да адекватнп пппуне, електрпнски, на српскпм језику.
Недпвпљнп инфпрмација пднпснп неиспуоаваое пбавезних ппља у прилпженим пбрасцима дисквалификпваће
предлпг из прпцеса пбраде и предлпг ће бити пдбијен.
Кпнкурсна дпкументација мпра бити ппднета у щтампанпм примерку свакпг дпкумента за пријаву.
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде пснпвни ппдаци п ппднпсипцу
пријаве.
Пријаве се предају на писарници Ппщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм ппщиљкпм са
пбавезним навпђеоем адресе: "Ппщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за расппделу бучетских средстава за дптације
удружеоима Ппщтинске управе 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;
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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 пдн. лица ангажпвана на прпјекту (изузев у слушају када је прпгрампм и прпјектпм
предвиђена надпкнада за пбављаое неке активнпсти пд изузетнпг знашаја за щиру заједницу)
- 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 _____ 20__. гпдине гпдине и пбјављује је на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs и пгласним
таблама ПУ 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. Пдлуку 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 _____ 20__. гпдине). Председник ппщтине дпнпси Пдлуку 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, пгласним таблама ПУ Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
На пснпву Пдлуке, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п
финансираоу/суфинансираоу прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа и кпји се финансирају из бучета
ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву Пдлуке, накпн дпстављаоа кпригпваних бучета пдпбрених прпјеката и птвараоа ппсебнпг
наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр, 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.
КПНКУРС ЈЕ ПТВПРЕН ДП _______ 20__. гпдине.
За све ближе инфпрмације ппгледајте јавни кпнкурс на интернет страници www.novavaros.rs или се пбратите
Пдељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ПУ Нпва Варпщ, канцеларија бр. 307 свакпг раднпг дана пд 08-15
шаспва.
Кпмисија за расппделу средстава удружеоима
Прилпг бр. 2
ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И
ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА КПЈА ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ __________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__.
ГПДИНУ

Евиденципни брпј*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш)
Пбласт за кпју удружеое кпнкурище:
1.
2.

Спцип-хуманитарнпг рада (укљушујући удружеоа пензипнера)
Ппљппривреде (укљушујући удружеоа лпваца, рибплпваца, кинплпга, прптивградне защтите)
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Прптивппжарне защтите
Културе
Защтите живптне средине

Ппдаци п ппднпсипцу пријаве:
1.

Пун назив нпсипца прпграма или прпјекта

2.

Матишни брпј

3.

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ)

4.

Седищте и адреса

5.
6.
7.
8.

местп:
ппщтина:
улица и брпј:
Кпнтакт-телефпн
Интернет презентација
Електрпнска ппщта
Име и презиме лица пвлащћенпг за заступаое

Ппдаци п прпграму или прпјекту:

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Назив прпграма или прпјекта кпјим удружеоеппднпсилац кпнкурище:
Пбласт за кпју удружеое-ппднпсилац кпнкурище
наведеним прпјектпм/прпгрампм ( према ппзиву
из кпнкурса):
Циљ прпграма или прпјекта:
Перипд реализације прпграма/прпјекта:
(навести датум ппшетка и заврщетка)
Циљна група кпјпј је прпјекат намеоен:
Укупна средстава пптребна за реализацију
прпграма или прпјекта
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Сппствена средства удружеоа-ппднпсипца
планирана за реализацију прпграма или прпјекта:
Изнпс тражених средстава из бучета Ппщтине
Нпва Варпщ
Кпнтакт-пспба за реализацију прпграма или
прпјекта (име, презиме и функција)
Телефпн лица за кпнтакт
Електрпнска ппщта лица за кпнтакт

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем да сам уппзнат п следећем:
- накпн дпнпщеоа Пдлуке п пдпбраваоу средстава, а пре пптписиваоа Угпвпра са Ппщтинпм Нпва Варпщ, ппднпсилац
кпме су средства пдпбрена дужан је да прилпжи дпказ п птвараоу ппсебнпг наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр на
кпји ће бити пренета средства, према Угпвпру и Пдлуци
- да ће сппственп ушещће уплатити на наменски рашун кпд Управе за трезпр пре ппшетка реализације прпјектних
активнпсти
- да ће надлежнo Пдељеое за ппслпве бучета и финансија Ппщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ пренети дпдељена
средства на рашун кприсника у складу са динамикпм прилива средстава у бучет ппщтине на пснпву налпга за пренпс
Председника ппщтине и претхпднп пптписанпг Угпвпра,
- да је кприсник дужан да средства кпристи искљушивп за намену за кпје су пна дпдељена, а неутрпщена средства да
врати у кприст бучета ппщтине,
- да је кприсник средстава у пбавези да на свпјим ппзивницама, брпщурама и псталпм щтампанпм материјалу, или на
други пдгпварајући нашин, пбјави да је у финансираоу ушествпвала Ппщтина Нпва Варпщ,
- да је кприсник средстава у пбавези да најкасније дп 31.12.....гпдине ппднесе Кпмисија за праћеое реализације
финансираних прпјеката и кпнтрплу оихпве реализације, Извещтај п наменски утрпщеним средствима, са
пдгпварајућпм дпкументацијпм,
- да ће у слушају сумое да дпдељена средства нису наменски кприщћена, Председник ппщтине ппкренути ппступак
пред надлежним прганима, ради кпнтрпле закпнитпг и наменскпг кприщћеоа средстава,
- да укпликп се утврди, да се дпдељена средства нису наменски кпристила, пријаве тих апликаната-ппднпсипца неће се
за перипд пд наредне 3 гпдине узимати у разматраое приликпм оихпвпг ушещћа на кпнкурсу за дпделу средстава.
У ____________________,
__________________20__. гпдине

М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа-ппднпсипца
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Прилпг бр. 3
ПБРАЗАЦ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА ИЛИ ПРПГРАМА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/ СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И
ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА KOJA ДЕЛУЈУ У ПБЛАСТИ ___________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА
20___. ГПДИНУ

АНЕКС 1
ПБРАЗАЦ ЗА ПИСАОЕ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА ИЛИ ПРПГРАМА
Назив удружеоа-ппднпсипца предлпга
прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Евиденципни брпј*:
Датум пријема предлпга*:
(*  Пппуоава Писарница, Општинска управа Општине Нпва Варпш)
I ПСНПВНИ ППДАЦИ П УДРУЖЕОУ ППДНПСИПЦУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКТА/ПРПГРАМА
1. 1 Удружеое кпје предлаже прпјекат: (пптенцијални кприсник средстава и нпсилац прпјекта)
Пунп име удружеоа (какп је наведенп у дпкументу п регистрацији):

Службена адреса:
Телефпн / факс:
e-mail адреса:
Кпнтакт-пспба (име, презиме, функција у прганизацији и мпбилни
телефпн):

1.2 Назив прпјекта: (фпрмулисан такп да даје јасну слику п пбиму и циљу прпјекта, требалп би да буде кпнцизан

1.3 Наведите пбласт за кпју удружеое - ппднпсилац кпнкурище наведеним прпјектпм / прпгрампм:
из кпнкурса)

(према ппзиву

1.4 Лпкација на кпјпј се пдвијају прпјектне активнпсти: (Један прпјекат мпже да се пдвија на вище лпкација. Наведите
назив насеља, села, града, градпва, пкруга.)
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1.5 Кратак ппис прпјекта: Кратак ппис прпјекта (Пва секција представља кратак преглед прпјекта. Ппжељна дужина је дп
ппла стране)

1.6 Ппзадина прпблема / Анализа тренутне ситуације / Пправданпст прпјекта (Украткп пбјасните ситуацију и ппстпјеће
прпблеме у пбласти/има кпје прпјекат ппкущава да рещи, оихпве узрпке, кап и ппследице укпликп се нищта не уради
на рещаваоу прпблема. Максималнп једна страна):

1.7 Стратещка и правна пснпва за прпјекат / Пправданпст прпјекта: Ппвезанпст са наципналним и лпкалним
стратещким дпкументима

1.8 Кприсници прпјекта
1.8.1 Структура кприсника:
(Унесите називе група кприсника прпјекта и оихпв брпј)
Директни кприсници
(прганизације/ппјединци кпји ће неппсреднп псетити резултате прпјекта у тпку
и накпн реализације прпјектних активнпсти)

Индиректни кприсници
(прганизације/ппјединци кпји ће
ппсреднп псетити резултате прпјекта
накпн реализације прпјектних
активнпсти)

1.

1.

2.

2.

3. итд.

3. итд.

1.8.2 Пбјасните пптребе кприсника и какп ће их прпјекат задпвпљити:
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1.9 Ппщти циљ прпјекта:
(Oпщти циљ прojeктa oбjaщоaвa зaщтo je oн вaжaн зa друщтвo, у смислу дугoрoшних кoристи зa директне и индиректне
кприснике. Oн тaкoђe пoкaзуjе кaкo сe прojeкaт уклaпa у дугпрпшне планпве/стратегије друщтвене заједнице и
пргизације. Oпщти циљ сe нeћe дoстићи сaмo прojeктoм, oн ћe сaмo дaти дoпринoс дoстизaоу ппщтег циља, а за
пствареое ппщтег циља ћe бити пoтрeбaн дoпринoс и других прojeкaтa.)

1.10 Ппсебан циљ прпјекта:
(Ппсебни циљ прojeктa трeбa дa сe oднoси нa сущтниски прoблeм кпји ће се рещити реализацијпм активнпсти прпјекта.
Тп је циљ кojи трeбa дoстићи дп краја имплeмeнтaциjе прojeктa али кпји дпнпси и пдрживу кприст за кприснике.)

1.11 Резултати прпјекта:
(Прикажите резултате прпјекта кпјима се пстварују оегпви циљеви, кап и тп на пснпву кпјих ћете ппказатеља
(индикатпра) успеха те резултате мерити. Зa сваки резултат пптребнп је навести индикатпр. Укпликп је пптребнп,
дпдајте нпве редпве у табелу.)
Резултати
Индикатпри резултата (ппказатељи
успеха)
1.
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6. итд.

6. итд.

1.12 Групе активнпсти:
(Акп је пптребнп, прпщирите табелу!)
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1

Месеци
(У кплпне за пдгпварајуће месеце у кпјима предвиђате реализацију прпјектних
активнпсти треба уписати „Х”.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Прганизација
кпја реализује
активнпст
(нпсилац
прпјекта или
партнер –
наведите име
прганизације,
не ппјединца.)

IX

1.
1.1
1.2
1.3 итд.
2. итд.
2.1 итд.

1.13 Пбразлпжите какп ћете спрпвпдити сваку пд наведених група активнпсти, наведите оихпв садржај, метпдику и
лпгику ппвезанпсти са резултатима и циљевима прпјекта:

1.14 Пдрживпст:
(У највище 10 редпва наведите мпгућнпсти наставка прпјектне активнпсти ппсле престанка ппдрщке лпкалне
сампуправе.)

2. ПСПБЉЕ АНГАЖПВАНП НА ПРПЈЕКТУ
(Набрпјте све пспбе кпје ће ушествпвати у прпјекту и детаљнп пбјасните улпгу сваке пд оих и оене кљушне
квалификације.) Наппмена: Ангажпваое пспба на прпјекту врщи се у складу са Закпнпм п раду, пднпснп Закпнпм п
јавним набавкама.

1
Брпј кплпна кпје су предвиђене за месеце реализације прпјекта пптребнп је ускладити с најдужим трајаоем
прпјекта, према јавнпм ппзиву / кпнкурсу.
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Квалификације (навести фпрмалнп пбразпваое,
дпдатне едукације итд.)

3. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАОЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКТА
3.1. Ресурси:
(Мплимп вас да детаљнп прикажете разлишите ресурсе кпјима распплаже ваща прганизација у прптекпм перипду.)
Гпдина
Укупан
Главни
Прпценат ушещћа у
бучет
финансијери
целпкупнпм бучету
Гпдищои бучет у претхпдне три гпдине (за
сваку гпдину, где је мпгуће, наведите
ппјединашнп и имена главних финансијера
и прпценат оихпвпг дппринпса у укупнпм
гпдищоем бучету.)
2017.
2016.
2015.
Раднп местп

Брпј заппслених

Брпј сталнп и привременп заппслених у
ващпј прганизацији пп категпријама (нпр.
струшни радници, рашунпвпђа; назнашите
оихпва радна места)

Ппрема и прпстпрни капацитети
Пстали релевантни ресурси (нпр.
вплпнтери, сараднишке прганизације)

4. ПАРТНЕРСКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ (акп је планиранп да се прпјекат реализује у партнерству са другпм прганизацијпм)
4.1. Пснпвни ппдаци п партнерскпј прганизацији:
(Дпдајте ппсебну табелу за сваку партнерску прганизацију.)
Пунп име прганизације (какп је наведенп у дпкументу п
регистрацији)
Правни статус прганизације
Службена адреса
Телефпн / факс
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И-мејл адреса
Кпнтакт пспба (име, презиме и функција у прганизацији)
4.2. Са кпјим ресурсима, искуствима и надлежнпстима ппјединашни партнери улазе у партнерствп?
(Наведите траженп за све партнере.)

4.3. На кпји ће се нашин прпјектнп партнерствп кппрдинисати?
(Пбразлпжите у највище пет редпва.)

4. ПРИКАЗ БУЧЕТA
За детаљан приказ бучета кпристите табелу из прилпга.

Укупни трпщкпви прпјекта

Прпценат изнпса кпји се тражи пд
лпкалне сампуправе у укупним
трпщкпвима прпјекта

Изнпс кпји се тражи пд лпкалне
сампуправе

Дин.

Дин.

%

Прилпг бр. 4
Табеларни приказ бучета прпјекта ______________________________________________________
назив прпјекта

Трпщкпви

јединица

брпј
јединица

цена јединице у
РСД

Трпщкпви у РСД

1. Људски рeсурси
1.1 Плaтe (брутo изнoси, лoкaлнo
oсoбљe)
1.1.1 Teхнишкo

месешнп

0,00

1.1.2 Aдминистрaтивнo/ прaтeћe
oсoбљe

месешнп

0,00

1.2 Плaтe (брутo изнoси)

месешнп

0,00

1.3 Днeвницe зa путoвaоa
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0,00

1.3.2 Лoкaлни трaнспoрт (oсoбљe
aнгaжoвaнo зa прojeкaт)

дневнп

0,00
0,00

Meђузбир Људски Рeсурси

0,00

2. Путoвaоe
0,00
2.2 Лoкaлни трaнспoрт

месешнп

Meђузбир Путoвaоe

0,00
0,00

3. Oпрeмa и мaтeриjaл
0,00
3.2 Нaмeщтaj, кoмпjутeрскa oпрeмa

0,00

3.3 Ппрeмa, мaщинe, алати ( пснпвна
трајна дпбра)

0,00

3.4 Oстaлo (нaвeдитe щтa)

0,00

Meђузбир Oпрeмa и мaтeриjaл

0,00

4. Лoкaлнa кaнцeлaриja/Tрoщкoви
прojeктa
4.1 Tрoщкoви вoзилa

месешнп

0,00

4.2 Изнajмљивaоe кaнцeлaриje

месешнп

0,00

месешнп

0,00

месешнп

0,00

4.3 Пoтрoщнa рoбa - кaнцeлaриjски
мaтeриjaл
4.4 Oстaлe услугe (тeл/фax,
струja/грejaоe, oдржaвaоe)
Meђузбир Лoкaлнa
кaнцeлaриja/Tрoшкoви прojeктa

0,00

5. Oстaли трoщкoви/услугe

0,00
0,00

Meђузбир Oстaли трoшкoви/услугe

0,00

6. Укупни трoщкoви прojeктa (1-5)

0,00
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РСД

%

А. Изнпс кпји се тражи пд лпкалне
сампуправе
Б. Сппственп ушещће
апликанта/партнера

#DIV/0!
#DIV/0!

Местп и датум:

__________________________

_________________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Прилпг бр. 5
НАРАТИВНИ БУЧЕТ - УДРУЖЕОА

Бучет прпјекта - НАЗИВ ПРПЈЕКТА

Трпщкпви

1. Људски ресурси

2. Трансппрт

3. Опрема и материјал

НАРАТИВНП ПБЈАЩОЕОЕ БУЧЕТА ПРПЈЕКТА

Ппищите защтп је бащ пва врста трпщкпва неппхпдна за
реализацију прпјекта. Пбјасните и нашин утврђиваоа изнпса
трпщкпва (предрашуни, кап прилпг апликацији, нису пбавезни,
али су ппжељни).
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4. Лпкална канцеларија/Трпшкпви прпјекта

5. Остали трпшкпви/услуге

Местп и датум:
_______________________________

______________________________________
Пптпис пдгпвпрнпг лица

Прилпг бр.6
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПВЛАЩЋЕНПГ ЛИЦА УДРУЖЕОА
ЗА УШЕЩЋЕ НА КПНКУРСУ ЗА ДПДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ/ СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И
ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА КПЈА ДЕЛУЈУ ПБЛАСТИ ___________ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ НПВА ВАРПЩ ЗА 20__. ГПДИНУ
Назив удружеоа-ппднпсипца предлпга
прпјекта/прпграма
Назив прпјекта

Кап пптписани пвлащћени представник ппднпсипца кпнкурса изјављујем:





да делпваое Удружеоа није пплитишке прирпде;
да у ппследое 2 гпдине правпснажнпм пдлукпм Удружеое није кажоенп за прекрщај или привредни преступ
везан за делатнпст удружеоа;
да Удружеое није у ппступку ликвидације, стешајнпм ппступку или ппд привременпм забранпм пбављаоа
делатнпсти;
да Удружеое нема блпкаду рашуна, ппреске дугпве или дугпве према прганизацијама спцијалнпг псигураоа.
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У ____________________,
___________20__. гпдине

М. П.

__________________________________________________________
(свпјерушни пптпис пвлащћенпг представника удружеоа)

Прилпг бр. 7.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕНУ ПРЕДЛПГА ПРПЈЕКАТА
Административна прпвера пријаве на кпнкурс ппдразумева, према јавнпм кпнкурсу дефинисанп:
1.
Исппщтпван рпк за ппднпщеое предлпга прпјекта/прпграма
2.
Кпмплетна пријава са свпм пратећпм дпкументацијпм у траженпј фпрми
Приликпм прпцене пристиглих предлпга прпјекта, кпмисија ће кпристити утврђене критеријуме и листе бпдпваоа на
пснпву кпјих се рангирају пријаве:
КРИТЕРИЈУМ
БРПЈ ППЕНА
Закпнитпст и ефикаснпст кприщћеоа средстава кпја се пгледа у прпвери да ли су раније
5
кприщћена бучетска средства за финансираое активнпсти удружеоа и акп јесу, да ли су
испуоене угпвпрне пбавезе
Усклађенпст прпграма/прпјекта са СПР Ппщтине Нпва Варпщ
5
Капацитет прпјекта - квалитет прпјектне идеје, дппринпс реализацији предмета јавнпг
20
кпнкурса, ппбпљщаоу квалитета живпта грађана Нпве Варпщи и целпвитпм рещаваоу
пдређенпг прпблема. Усклађенпст планираних активнпсти с циљевима и пшекиваним
резултатима и циљнпм группм
Циљна група и кприсници – брпј и велишина циљне групе, директних и индиректних
5
кприсника укљушних у реализацију прпјекта/прпграма
Инпвативнпст прпјектне идеје
5
Разрађенпст и извпдљивпст плана реализације прпграма или прпјекта
10
У кпјпј мери ће активнпсти предвиђене прпјектпм имати кпнкретан утицај на циљне
10
групе
Развпјна, институципнална и финансијска пдрживпст прпјекта
10
Знашај прпмене кпја се пшекује накпн примене прпјекта
10
Екпнпмска пправданпст предлпга бучета у пднпсу на циљ и прпјектне активнпсти
10
Прецизнп и детаљнп приказан наративни бучет прпјекта кпји пбјащоава усклађенпст
5
предвиђенпг трпщка са прпјектним активнпстима
Прпмпција, тп јест публицитет кпји се пгледа у нашину инфпрмисаоа циљне групе и щире
5
јавнпсти п прпграму или прпјекту
УКУПНП:
100
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Прилпг бр. 8

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:
ДАТУМ:

НОВА ВАРОШ

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Нова Варош за ................... годину ( Сл. лист општине Нова
Варош бр. 26/2016), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења
грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број__________, Јавног конкурса за доделу буџетских
средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из области .......................... која
делују на територији општине Нова Варош за ...............................годину, објављеног у .................................... и на
www.novavaros.rs ......................................... године, члана 68 Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова
Варош", бр.10/2008), закључује се
УГОВОР
о финансирању/ суфинансирању пројеката удружења грађана која делују на територији општине Нова Варош из
области ............................... за .................................... годину
између уговорних страна:

3.

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, Улица Карађорђева бр.32, матични број 07239009, шифра делатности 84-11,
ПИБ 101068631, коју заступа председник општине Нова Варош Радосав Васиљевић ( у даљем тексту:
Давалац средстава), с једне стране,
и

4.

Удружење ………………………., адреса: .............................., 31320 Нова Варош, матични број:
............................., ПИБ: .......................... (даље у тексту: Корисник средстава), које заступа
................................., ЈМБГ .............................., са друге стране,
Члан 1.

Предмет овог уговора јесте регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна ради спровођења
пројекта „.......................................................“, за који су додељена средства на основу Јавног конкурса за доделу
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из области
................................. која делују на територији општине Нова Варош за .................. годину објављеног у
......................................... и на www.novavaros.rs ....................................... године за спровођење програма од јавног
интереса.
Овај уговор се закључује у функцији подстицаја пројектних активности пројекта
“ ………………………………………………….” .
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања даваоца средстава и корисника средстава.
Члан 2.
Давалац средстава се обавезује да ће на име распоређених средстава опредељених Одлуком о буџету
општине Нова Варош за .................................. годину, у складу са финансијским планом и програмом, преносити средства
по потреби у годишњем износу ................................... динара, .................. - Општинска управа, функција ............................,
позиција .........., економска класификација ...................... – Дотације осталим удружењима грађана, на основу писменог
захтева корисника средстава, а по Закључку председника општине.
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Члан 3.
Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава отвори
посебан наменски рачун код Управе за трезор, јер ће се пренос буџетских средстава вршити искључиво преко овог
рачуна.
Давалац средстава обавезује се да средства из члана 2. овог Уговора сходно писменим захтевима корисника
и по Закључку председника општине уплаћује на посебни наменски рачун код Управе за трезор: .................................. .
Корисник средстава дужан је да уплати сосптвено учешће према одобреном буџету пројекта ( Прилог бр.1)
на исти наменски рачун из става 2 овог члана.
Давалац средстава има право да, у случају немогућности плаћања према захтевима корисника, а из разлога
који не зависе од Даваоца средстава плаћање изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем
року.
Члан 4.
Корисник средстава у обавези је да реализује пројектне активности и све финансијске трансакције везане за
реализацију пројекaта у периоду који је дефинисан у одобреном буџету пројекта ( Прилог бр.1).
Члан 5.
Давалац средстава именује Комисију за праћење и контролу реализације финансираних пројеката.
Корисник средстава има обавезу да се о наменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора стара на
начин који подразумева њихово коришћење у функцији реализације пројектних активности, а у складу са одобреним
буџетом пројеката ( Прилог бр.1).
Корисник средстава има обавезу да одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од сазнања, обавести Даваоца
средстава о ненаменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора, или другој околности од утицаја на остваривање
сврхе уговарања.
Члан 6.
Корисник средстава дужан је да достави Комисији из члана 5 став 1, финални годишњи извештај након
реализације пројекта најкасније до 31.12. ................године. Корисник средстава дужан је да у финалном годишњем
извештају достави комплетан финансијски извештај заједно са наративним извештајем о реализацији средстава
додељених од стране Даваоаца средстава и сопствених средстава, сходно одобреном буџету пројеката из Прилога
бр.1 овог Уговора.
Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о укупно
утрошеним средствима, као и докази о реализацији додељених средстава и сопствених средстава сходно ставу 1
овог члана (сва плаћања морају се вршити преко рачуна).
Корисник средстава дужан је да по завршетку пројекта и достављању завршног извештаја, у року од 30 дана,
изврши повраћај средстава која нису оправдана по одобреном пројекту.
Члан 7.
Давалац средстава дужан је да донесе Закључак о усвајању/неусвајању финалног годишњег извештаја из
става 1 овог члана Кориснику средстава, у року од 15 дана од дана достављања извештаја Комисије.
Члан 8.
Корисник средстава дужан је да у сваком тренутку, на захтев Даваоца средстава омогући контролу
реализације пројекта, све додатне садржајне и административне информације о пројекту, као и сву финансијску
документацију везану за спровођење пројекта.
У случају неизвршења обавеза, давања неистинитих података, ненаменског трошења средстава или
неиспуњавања одредби овог Уговора у предвиђеним роковима, Давалац средстава има право да раскине уговор за
суфинансирање, те да затражи повраћај средстава са припадајућом законском затезном каматом у складу са добијеном
инструкцијом органа локалне самоуправе.
Члан 9.
Корисник средстава обавезан је да током спровођења пројекта, на јасан и недвосмислен начин, наводи да се
пројекат суфинансира из буџета општине Нова Варош, и то на следећи начин:
(а) визуелно, коришћењем грба општине Нова Варош и
(б) текстуално, ћириличним писмом, јасно видљиво и уочљиво–Општина Нова Варош.
Корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава достави предлог промотивних материјала и публикација
на потврду пре објављивања и штампања.
Корисник средстава у обавези је да у публикацијама које су део пројекта наводи сегмент о одрицању од
одговорности за његов садржај, и то на следећи начин: „Ставови изражени у овим публикацијама искључива су
одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Нова Варош“.
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Члан 10.
За потребе представљања и промоције пројеката у земљи и иностранству, корисник средстава пружиће
Даваоцу средстава, без надокнаде, на некомерцијално коришћење, информације о пројекту суфинансираном средствима
Даваоца средстава.
Док пројекат траје, корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава доставља све прес-материјале,
публикације, најаве и саопштења, као и фотографије и материјале с јавних наступа у вези с промоцијом и реализацијом
пројекта.
У оквиру завршног извештаја, корисник средстава обавезан је да достави Даваоцу средстава по два примерка
и узорак прес-клипинга, електронских и штампаних публикација, промотивног материјала и визуелног идентитета који
је изграђен и коришћен у склопу промоције пројекта
Члан 11.
У случају престанка рада удружења, целокупна опрема набављена у оквиру овог пројекта прелази у
власништво Општине Нова Варош. Набављена опрема мора бити укњижена на удружење и евидентирана у књизи
основних средстава, а доказ о томе предат Комисији приликом правдања средстава.
Опрема удружења, не сме се отуђити најмање 3 године, након завршетка пројекта. У супротном сматраће се
да су средства одобрена из Буџета општине ненаменски искоришћена и Општина ће тражити повраћај целокупног
износа свог суфинансирања, са припадајућом законском каматом.
Члан 12.
Корисник средстава дужан је да лицима која су овлашћена од стране Даваоца средстава омогући увид у
реализацију пројекта у било ком моменту док пројекат траје, што подразумева стављање на располагање свих потребних
информација, документације и образложења у вези са пројектом.
Члан 13.
Уговор може престати у следећим случајевима:
3.

Једностраним раскидом, простом изјавом воље Даваоца средстава у следећим случајевима:
– уколико Давалац средстава јасно, образложено и недвосмислено утврди да се пројекат не спроводи у
складу са овим уговором на основу активности и одобреним буџетом пројекта из члана 1. овог Уговора;
– уколико Корисник средстава не поступа у складу с било којим чланом овог уговора.

4.

Писменим споразумом уговорних страна.
Члан 14.

У случају једностраног раскида овог уговора, корисник средстава дужан је да изврши повраћај целокупног
износа додељених средстава из члана 2 овог уговора.
У случају споразумног раскида Уговора, њиме ће се дефинисати међусобна права и обавезе у погледу
повраћаја додељених средстава.
У случају да корисник средстава не поштује одредбе овог уговора, као и у случају ненаменске употребе
средстава добијених овим уговором, Давалац средстава ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом.
Члан 15.
На овај уговор примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 16.
У прилогу бр.1 овог Уговора је одобрени буџет пројекта са наративним описом буџета.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два) за сваку уговорну страну.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Давалац средстава
Општина Нова Варош
Председник општине
Раде Васиљевић
_____________________
М.П.

Корисник средстава
Удружење ………………….............
Овлашћени заступник
...........................................
_________________________
М.П.
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3
На основу Одлуке о буџету Општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 24/2017.), члана 40.
Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 10/08), Скупштина општине Нова Варош, на
седници одржаној ........ године, донела је
ПРАВИЛНИК
O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Члан 1
Овим Правилником уређују се начин, услови и критеријуми за доделу бесповратних средстава у оквиру мера и
активности за подршку развоја омладинског и женског предузетништва а који се суфинансирају из буџета Општине
Нова Варош, поступак за спровођење Јавног конкурса за избор пројеката за подршку развоја омладинског и женског
предузетништва, као и права и обавезе корисника чији је пројекат изабран да буде финансиран из средстава буџета
Општине Нова Варош.
Средства се додељују за финансирање покретања:

регистрованих бизниса особа старости до 35 година, у циљу подршке омладинском предузетништву, и

регистрованих бизниса у власништву жена и које воде жене (уз позитивну дискриминацију и потенцијално
запослење за друге жене), у циљу подршке женском предузетништву .
Посебни циљеви финансирања су: промовисање и подстицање омладинског и женског предузетништва и
самозапошљавања, као и подстицање размене искустава о покретању и развоју бизниса.
Члан 2
Средства за финансирање мера и активности за подршку развоја омладинског и женског предузетништва
обезбеђују се у буџету Општине Нова Варош. Средства за ову намену планирају су у буџету општине Нова Варош са
раздела 5 – Општинска управа, функција 620 – Развој заједнице, програм 1501 – Локални економски развој, пројекат
1501-П1-подршка развоју омладинског и женског предузетништва на територији општине Нова Варош, позиција 87,
економска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима.
Висина средстава за финансирање програма из члана 1. овог Правилника утврђује се сваке године Одлуком о
буџету Општине Нова Варош.
Максимална висина гранта износи 500.000,00 динара. Висина додељених средстава је до 80% од фактурне
(куповне) вредности без ПДВ.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Корисник средстава биће дужан да
уплати сопствено учешће на наменски рачун Управе за трезор пре потписивања Уговора.
Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову активност, а финансираће само
квалитетне пројекте који испуњавају одређене критеријуме.
Члан 3
Суфинансирање пројеката и програма за подршку развоја омладинског и женског предузетништва врши се на
основу Јавног конкурса (у даљем тексту: Јавни конкурс) који расписује Комисија , коју за сваку буџетску годину именује
Председник општине.
Јавни конкурс се расписујe у текућој буџетској години према опредељеним средствима за ту годину.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Нова Варош (www.novavaros.rs), на
огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима и њиме се дефинише рок за подношење пријава, који не може
бити краћи од 15 дана, од дана објављивања Јавног конкурса, висина опредељених средстава по кориснику средстава и
потребна документација на основу које се доказује испуњеност прописаних услова.
Јавни конкурс је у Прилогу овог правилника. ( Прилог бр.1)
Члан 4
Предмет јавног конкурса је додела бесповратних средстава за набавку основних средстава (машина, опреме и
трајних добара), неопходних за покретање законски регистрованих бизниса и предузетничких активности у
власништву физичких лица старости до 35 година као и особа женског пола без старосног ограничења.
Под основним средством у овом смислу подразумевају се нове машине и опрема.
Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
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Члан 5
Оправдани трошкови који се финансирају су трошкови који су директно везани за набавку једног или више
основних средстава и под којима се подразумева купопродајна, односно набавна цена основних средстава без
ПДВ-а, по реалним тржишним ценама.
Сви ови трошкови морају бити фактурисани кориснику средстава, односно исказани на рачунима издатим на име
корисника средстава.
Следеће активности и трошкови неће се сматрати оправданим:

Набавка сировина и другог потрошног материјала,

Трошкови намењени покривању било каквог постојећег дуга или губитака, обрачунате банкарске камате, односно
казне,

Трошкови који су већ покривени из других извора,

Кетеринг, школарине, трошкови услуга обуке који немају основа у образложењу пројекта,

Истраживање или промотивне активности,

Tрошкова набавке, услуга инсталације и обука за коришћење,

Трошкови који се односе на атесте и царинске дажбине,

Сви трошкови настали пре почетка пројекта.
Члан 6
Право на подношење пријаве за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског
предузетништва која се финансирају из буџета Општине Нова Варош имају:

искључиво лица старости до 35 година и жене без обзира на старост,

регистрована на евиденцији Националне службе за запошљавање филијала Пријепоље, испостава Нова Варош,
најмање три (3) месеца у континуитету до дана расписивања конкурса

пребивалиште на територији општине Нова Варош у периоду од најмање 3 године у континуитету, до дана
расписивања конкурса.
Један подносилац може да поднесе само један предлог пројекта.
Један подносилац може да добије само један грант.
У обзир се узимају само бизниси у области производње и пружања услуга, односно средства по Јавном конкурсу не могу
се користити за набавку опреме за:

примарну пољопривредну производњу

саобраћај и транспорт

производњу и промет алкохолних пића

производњу и промет дуванских производа

организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности

производњу и продају оружја и војне опреме

производњу и промет нафте и нафтних деривата

производњу челика и синтетичких влака и вађења угља

производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћем законодавству сматрају
забрањеним

рефундацију средстава за већ набављену опрему ( авансирану, плаћену или испоручену)
Биће подржана само набавка нових машина, опреме и трајних добара.
Члан 7
Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за суфинансирање пројеката из области омладинског и женског
предузетништва на територији општине Нова Варош, мора да садржи:

предмет јавног конкурса;

услове учешћа, обавезну документацију и начин пријављивања.

дефинисање обавезне конкурсне документације која се подноси уз пријаву на конкурс;

датум почетка и завршетка јавног конкурса;

дефинисану намену и износ средстава планиран за финансирање или/и суфинансирање пројеката за развој
омладинског и женског предузетништва;

рокове за подношење пријава на јавни конкурс и одлучивање о додели средстава.
Члан 8
Пријава на конкурс за избор пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва која се
финансирају из буџета општине Нова Варош подноси се Комисији за расподелу средстава, на обрасцу "Пријава на
конкурс", која ће се преузимати са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални
економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија број 307.
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Пријава чини саставни део јавног конкурса и састоји се од следећих образаца:
попуњен Пријавни образац на конкурс ( Прилог бр. 2);
попуњен Образац бизнис плана пројекта ( Прилог бр. 3);

Обавезна конкурсна докуменатција подносиоца пријава на јавни конкурс је и:
Радна биографија (CV) подносиоца захтева;
Предрачуни или понуда за нову опрему, машине односно трајна добра наведена у предлогу пројекта уз
детаљне спецификације, издате од овлашћеног правног лица који је заступник, дистрибутер или произвођач
опреме ( машина или трајног добра), не старија од дана објављивања Јавног конкурса. Машина, опрема, односно
трајно добро не може бити купљена од физичког лица.
Подносиоци предлога морају све захтеване формуларе адекватно да попуне, електронски, на српском језику.
Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним формуларима дисквалификоваће
предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.
Следећа додатна документација може по вољи да се достави уз формуларе за пријаву: препоруке, релевантна
писма подршке, доказ о релевантном професионалном или радном искуству и слично.
Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Штампани
документи за пријаву морају садржати потписе подносилаца на одговарајућим местима.
Члан 9
Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о
подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним
навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за расподелу средстава из буџета општине Нова
Варош за пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова
Варош".
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Члан 10
Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, Комисија разматра пријаве у складу са условима
конкурса и оцењује пројекте, на основу следећих критеријума:
1. квалитет пројекта у достављеном бизнис плану и усклађеност са јавним позивом;
3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;
4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.
Конкурсна комисија сачињава предлог Одлуке о финансирању/суфинансирању пројеката за подршку развоја
омладинског и женског предузетништва који се финансирају из буџета Општине Нова Варош, са предлогом приоритета
у додели опредељених средстава према предложеним пројектима, у року од 15 дана од дана завршетка Јавног конкурса.
Извештај, са предлогом одлуке, доставља се Председнику општине Нова Варош.
На основу предлога одлуке Комисије, Председник општине доноси Одлуку о суфинансирању пројеката за
подршку развоја омладинског и женског предузетништва који се финансирају из буџета општине Нова Варош са
приоритетима у додели опредељених средстава, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Одлука из става 6 овог члана објављује се на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним
таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.
Пре потписивања уговора, корисници средстава имају обавезу да у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке о суфинансирању пројеката доставе коригован буџет пројекта, у складу са одобреним средствима.
Члан 11
Након доношења Одлуке из члана 10, став 6 о одобравању средстава, а пре потписивања Уговора са Општином
Нова Варош, подносилац коме су средства одобрена дужан је да приложи:

Оверену копију регистрације код АПР (Решење);

Оверену копију документа о додели ПИБ-а;

Доказ о отварању посебног наменског рачуна код Управе за трезор на који ће бити пренета средства за
набавку опреме, према Уговору и Одлуци из члана 10

Доказ о уплати сопствених средстава на наменски рачун код Управе за трезор, сходно Одлуци из члана 10
Општина Нова Варош задржава право да затражи додатну документацију, уколико је потребно.
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Корисник средстава у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 3 године, од датума завршетка
пројекта. Корисник средстава набављену опрему не сме отуђити у периоду од 3 године од датума завршетка пројекта
нити исту користити у друге сврхе.
Члан 12
На основу Одлуке из члана 8 овог Правилника, и након достављања одобрених буџета и обавезне документације
из члана 11, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о суфинансирању пројеката у области
омладинског и женског предузетништва који се финансирају из буџета Општине Нова Варош.
Уговором из претходног става овог члана утврђују се права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок
за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији
програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна. ( Прилог бр.4)
Члан 13
Председник Општине именује Комисију за праћење реализације финансираних пројеката и контролу
њихове реализације.
Корисник средстава дужан је да:

Комисији у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у потребну документацију,

да средства користи искључиво у намену за која су додељена,

да на крају буџетске године, најкасније до 31.децембра, поднесу извештај о реализацији програма или пројекта и
доставе доказе о наменском коришћењу средстава.
На основу извештаја корисника средстава, Комисија израђује коначан извештај о реализацији пројеката за текућу
буџетску годину. Коначан извештај доставља се Председнику Општине.
Корисник који није доставио извештај из става 2. овог члана, или уколико се утврди да добијена средства није
наменски утрошио, Општина Нова Варош је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава.
Члан 14
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:___________ од ________ . године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Никола Јелић, с.р.

Прилог бр.1
Комисија за распоређивање буџетских средстава за пројекте из области омладинског и женског
предузетништва Општине Нова Варош, на основу Одлуке о буџету Општине Нова Варош ("Службени лист општине
Нова Варош, бр. 24/2017.), члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош, бр. 10/08),
Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за
суфинансирање пројекта за подршку развоја омладинског и женског предузетништва број .... од ......
, Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној ........ године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Циљ позива
Циљ овог позива је промовисање и подстицање омладинског и женског предузетништва и самозапошљавања, као
и подстицање размене искустава о покретању и развоју бизниса.



Предмет позива
Кроз јавни позив средства се додељују за финансирање покретања:
регистрпваних бизниса пспба старпсти дп 35 гпдина у циљу ппдрщке пмладинскпм предузетнищтву и
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регистрпваних бизниса у власнищтву жена и кпје впде жене (без старпснпг пгранишеоа), у циљу ппдрщке
женскпм предузетнищтву.

Под основним средством у овом смислу подразумевају се нове машине и опрема.
Јавни конкурс представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Средства за ову намену планирана су у буџету општине Нова Варош за ------годину, у укупном износу --------динара, са раздела 5 – Општинска управа, функција 620 – Развој заједнице, програм 1501 – Локални економски развој,
пројекат 1501-П1-подршка развоју омладинског и женског предузетништва на територији општине Нова Варош,
позиција 87, економска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима.
Максималан износ појединачног гранта је до 500.000,00 динара по гранту искључиво за набавку нових машина и
опреме. Висина додељених средстава је до 80% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Корисник средстава биће дужан да
уплати сопствено учешће на наменски рачун Управе за трезор пре потписивања Уговора.
Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову активност, а финансираће само
квалитетне пројекте који испуњавају одређене критеријуме.
Реализација активности из предлога пројекта мора да се заврши најкасније до 31.децембра ...... године.
II
Општи критеријуми за учешће
Право на подношење пријаве за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског
предузетништва која се финансирају из буџета Општине Нова Варош имају:

искључиво лица старости до 35 година и жене без обзира на старост,

регистрована на евиденцији Националне службе за запошљавање филијала Пријепоље, испостава
Нова Варош, најмање три (3) месеца у континуитету до дана расписивања јавног позива

пребивалиште на територији општине Нова Варош у периоду од најмање 3 године у континуилтету,
до дана расписивања јавног позива.
Један подносилац може да поднесе само један предлог пројекта.
Један подносилац може да добије само један грант.
У обзир се узимају само бизниси у области производње и пружања услуга, односно средства по Јавном конкурсу не
могу се користити за набавку опреме за:
примарну пољопривредну производњу
саобраћај и транспорт
производњу и промет алкохолних пића
производњу и промет дуванских производа
организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности
производњу и продају оружја и војне опреме
производњу и промет нафте и нафтних деривата
производњу челика и синтетичких влака и вађења угља
производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћем законодавству
сматрају забрањеним
рефундацију средстава за већ набављену опрему ( авансирану, плаћену или испоручену)
Оправдани и неоправдани трошкови
Оправдани трошкови који се суфинансирају су трошкови који су директно везани за набавку једног или
више основних средстава и под којима се подразумева купопродајна, односно набавна цена основних средстава
без ПДВ-а, по реалним тржишним ценама.
Сви ови трошкови морају бити фактурисани кориснику средстава, односно исказани на рачунима издатим на име
корисника средстава.









Следеће активности и трошкови неће се сматрати оправданим:
Набавка сировина и другог потрошног материјала,
Трошкови намењени покривању било каквог постојећег дуга или губитака, обрачунате банкарске камате, односно
казне,
Трошкови који су већ покривени из других извора,
Кетеринг, школарине, трошкови услуга обуке који немају основа у образложењу пројекта,
Истраживање или промотивне активности,
Tрошкова набавке, услуга инсталације и обука за коришћење,
Трошкови који се односе на атесте и царинске дажбине,
Сви трошкови настали пре почетка пројекта.
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III
Подношење предлога пројеката
Предлог пројекта се подноси на стандардним обрасцима и мора садржати следеће документе:
1. попуњен Пријавни образац на конкурс;
2. попуњен Образац бизнис плана пројекта;
3. Радна биографија (CV) подносиоца захтева;
4. Предрачуни или понуда за нову опрему, машине односно трајна добра наведена у предлогу
пројекта уз детаљне спецификације, издате од овлашћеног правног лица који је заступник, дистрибутер или
произвођач опреме ( машина или трајног добра), не старија од дана објављивања Јавног конкурса. Машина,
опрема, односно трајно добро не може бити купљена од физичког лица.
Јавни конкурс је отворен од ----- до ----- године.
Подносиоци предлога морају све захтеване формуларе адекватно да попуне, електронски, на српском
језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним формуларима
дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.
Следећа додатна документација може по вољи да се достави уз формуларе за пријаву: препоруке, релевантна
писма подршке, доказ о релевантном професионалном или радном искуству и слично.
Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Штампани
документи за пријаву морају садржати потписе подносилаца на одговарајућим местима.
Након доношења Одлуке о одобравању средстава, а пре потписивања Уговора са Општином Нова Варош,
подносилац коме су средства одобрена дужан је да приложи:

Оверену копију регистрације код АПР ( Решење);

Оверену копију документа о додели ПИБ-а;

Доказ о отварању посебног наменског рачуна код Управе за трезор на који ће бити пренета средства за
набавку опреме, према Уговору и Одлуци

Дпказ п уплати сппствених средстава на наменски рашун кпд Управе за трезпр.
Општина Нова Варош задржава право да затражи додатне документе, уколико је потребно.
Корисник средстава у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 3 године, од датума завршетка
пројекта. Корисник средстава набављену опрему не сме отуђити у периоду од 3 године од датума завршетка пројекта
нити исту користити у друге сврхе.
Све додатне информације могу се добити у Одељењу за привреду и локални економски развој. Неопходни обрасци
могу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ
Нова Варош, канцеларија бр. 307 сваког радног дана од 08-15 часова.
Јавни конкурс је отворен од ..... до ....... године.
Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о
подносиоцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним
навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за распоређивање буџетских средстава за пројекте
из области омладинског и женског предузетништва Општине Нова Варош, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош".
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

IV
Разматрање пристиглих пријава
Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, Комисија разматра пријаве у складу са условима
конкурса и оцењује пројекте, на основу следећих критеријума:
1. квалитет прпјекта у дпстављенпм бизнис плану и усклађенпст са јавним ппзивпм;
2. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ
3. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја.
Конкурсна комисија сачињава предлог Одлуке о суфинансирању пројеката за подршку развоја омладинског и
женског предузетништва који се финансирају из буџета Општине Нова Варош, са предлогом приоритета у додели
опредељених средстава према предложеним пројектима, у року од 15 дана од дана завршетка Јавног конкурса.
Извештај, са предлогом одлуке, доставља се Председнику општине Нова Варош.
На основу предлога одлуке Комисије, Председник општине доноси Одлуку о суфинансирању пројеката за
подршку развоја омладинског и женског предузетништва који се финансирају из буџета општине Нова Варош са
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приоритетима у додели опредељених средстава, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава.
Одлука се објављује на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова Варош и у
локалним медијима.
V
Потписивање уговора и праћење реализације
На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о суфинансирању пројеката у
области омладинског и женског предузетништва који се финансирају из буџета Општине Нова Варош.
Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених
средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно
пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.
Председник Општине именује Комисију за праћење реализације финансираних пројеката и контролу
њихове реализације.
Корисник средстава дужан је да:

Комисији у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у потребну документацију,

да средства користи искључиво у намену за која су додељена,

да на крају буџетске године, најкасније до 31.децембра, поднесу извештај о реализацији програма или пројекта и
доставе доказе о наменском коришћењу средстава.
На основу извештаја корисника средстава, Комисија израђује коначан извештај о реализацији пројеката за текућу
буџетску годину. Коначан извештај доставља се Председнику Општине.
Корисник који није доставио извештај из става 2. овог члана, или уколико се утврди да добијена средства није
наменски утрошио, Општина Нова Варош је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава.
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО ...... . године
Комисија за расподелу буџетских средстава за пројекте из области
омладинског и женског предузетништва
Општина Нова Варош
Прилог бр.2
ОБРАЗАЦ 1
ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЖЕНСКОГ И ОМЛАДИНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ------. ГОДИНУ
Евиденциони број*:
Датум пријема пријаве*:
(*  Попуњава Писарница, Општинска управа Општине Нова Варош)
Подаци о подносиоцу пријаве:
1.

2.

Име и презиме носиоца
предлога пројекта
Матични број

(ЈМБГ)

Адреса
3.

4.
5.

место:
општина:
улица и број:
Контакт-телефон
Електронска пошта

Подаци о програму или пројекту:
Назив пројекта којим
6.
подносилац конкурише:
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7.

Област за коју апликантподносилац конкурише
наведеним
пројектом/програмом (
према позиву из
конкурса):

8.

Циљ пројекта:

9.

Период реализације
пројекта:
(навести датум почетка
и завршетка)

10.

Циљна група којој је
пројекат намењен:

11.

12.

13.

Укупна средстава
потребна за реализацију
пројекта
Сопствена средства подносиоца за
реализацију пројекта:
Износ тражених
средстава из буџета
Општине Нова Варош

1.
2.

Женско предузетништво
Омладинско предузетништво

21. фебруар 2018. године
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Као потписани овлашћени представник подносиоца конкурса изјављујем да сам упознат о следећем:
- накпн дпнпщеоа Пдлуке п пдпбраваоу средстава, а пре пптписиваоа Угпвпра са Ппщтинпм Нпва Варпщ,
ппднпсилац кпме су средства пдпбрена дужан је да прилпжи:


Пверену кппију регистрације кпд АПР (Рещеое);



Пверену кппију дпкумента п дпдели ПИБ-а;



Дпказ п птвараоу ппсебнпг наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр на кпји ће бити пренета средства
за набавку ппреме, према Угпвпру и Пдлуци



Дпказ п уплати сппствених средстава на наменски рашун кпд Управе за трезпр.

- да ће надлежнo Пдељеое за ппслпве бучета и финансија Ппщтинске управе ппщтине Нпва Варпщ пренети
дпдељена средства на ппсебна наменски рашун кпд Управе за трезпр у складу са динамикпм прилива средстава у
бучет ппщтине на пснпву налпга за пренпс Председника ппщтине и претхпднп пптписанпг Угпвпра,
- да је корисник дужан да средства користи искључиво за намену за које су она додељена, а неутрошена средства
да врати у корист буџета општине,
- да је корисник средстава у обавези да на својим позивницама, брошурама и осталом штампаном материјалу, или
на други одговарајући начин, објави да је у финансирању учествовала Општина Нова Варош,
- да је корисник средстава у обавези да најкасније до 31.12.....године поднесе Комисија за праћење реализације
финансираних пројеката и контролу њихове реализације, Извештај о наменски утрошеним средствима, са
одговарајућом документацијом,
- да ће у случају сумње да додељена средства нису наменски коришћена, Председник општине покренути поступак
пред надлежним органима, ради контроле законитог и наменског коришћења средстава,
- да уколико се утврди, да се додељена средства нису наменски користила, пријаве тих апликаната-подносиоца неће
се за период од наредне 3 године узимати у разматрање приликом њиховог учешћа на конкурсу за доделу
средстава.

У __________________,
___________. године
__________________________________________________________
(својеручни потпис подносиоца пријаве)
Прилог бр.3 Бизнис план
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Прилог бр.4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ:
ДАТУМ:

НОВА ВАРОШ

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за ______. годину ( Сл. лист општине Нова Варош бр.),
Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за
суфинансирање трошкова пројеката из области омладинског и женског предузетништва са територије општине Нова
Варош бр_________________ од__________. године, Јавног конкурса за доделу буџетских средстава за /суфинансирање
пројеката из области омладинског и женског предузетништва са територије општине Нова Варош за -----. годину, члана
40. Статута општине Нова Варош ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.10/2008), закључује се
УГОВОР
О суфинансирању пројеката из области омладинског и женског предузетништва који ће се реализовати на
територији општине Нова Варош за ______. годину
између уговорних страна:
1.

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ, Улица Карађорђева бр.32, 31320 Нова Варош, матични број 07239009, шифра
делатности 84-11, ПИБ 101068631, коју заступа председник општине Нова Варош Радосав Васиљевић (у
даљем тексту: Давалац средстава), с једне стране,
и

2.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ из Нове Вароши, Адреса, 31320 Нова Варош, ЈМБГ, БРЛК , (даље у тексту: Корисник
средстава), са друге стране,
Члан 1

Предмет овог уговора јесте регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна ради спровођења
пројекта - “НАЗИВ ПРОЈЕКТА” за који су додељена средства (недостајући део средстава) на основу Јавног конкурса за
доделу буџетских средстава за суфинансирање програма и пројеката грађана из области омладинског и женског
предузетништва који ће се реализовати на територији општине Нова Варош за _______. годину.
Овај уговор се закључује у функцији подстицаја пројектних активности за пројекат - “НАЗИВ ПРОЈЕКТА”.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања даваоца средстава и корисника средстава. Пројектне активности
морају бити реализоване најкасније до 31.12.----године. Уговорна права и обавезе важе до 3 године од дана завршетка
пројектних активности.
Члан 2
Давалац средстава се обавезује да ће на име распоређених средстава опредељених Одлуком о буџету општине
Нова Варош за -----. годину, у складу са финансијским планом и програмом, пренети средства у износу од
_____________ динара, са раздела 5 - Општинска управа, функција 620 - Развој заједнице, програм 1501- Локални
економски развој, пројекат 1501-П1-подршка развоју женског и омладинског предузетништва на територији општине
Нова Варош, позиција 90, економска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима, на основу
писменог захтева корисника средстава, а по Закључку председника општине.
Члан 3
Давалац средстава обавезује се да средства из члана 2. овог Уговора сходно писменим захтевима корисника
и по Закључку председника општине уплаћује на наменски рачун број ______________________ у Управи за трезор.
Давалац средстава има право да, у случају немогућности плаћања према захтевима корисника, а из разлога који не
зависе од Даваоца средстава плаћање изврши након престанка насталих објективних околности, и то у најкраћем року.
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Члан 4
Корисник средстава у обавези је да реализује пројектне активности и све финансијске трансакције везане за
реализацију пројекта у периоду који је дефинисан у ставу 2. члана 1.
Корисник средстава у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 3 године, од датума завршетка
пројекта. Корисник средстава набављену опрему не сме отуђити у периоду од 3 године од датума завршетка пројекта
нити исту користити у друге сврхе.
Члан 5
Корисник средстава има обавезу да се о наменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора стара на
начин који подразумева њихово коришћење у функцији реализације пројектних активности, а у складу са одобреним
буџетом пројекта ( Прилог бр.1).
Корисник средстава има обавезу да одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од сазнања, обавести Даваоца
средстава о ненаменском трошењу средстава из члана 2 овог уговора, или другој околности од утицаја на остваривање
сврхе уговарања.
Члан 6
Корисник средстава дужан је да достави Даваоцу средстава финални годишњи извештај након реализације
пројекта најкасније до 31.12.-----.године. Корисник средстава дужан је да у финалном годишњем извештају достави
комплетан финансијски извештај заједно са наративним извештајем о реализацији средстава додељених од
стране Даваоаца средстава и сопствених средстава сходно одобреном буџету пројекта из Прилога бр.1 овог
Уговора.
Уз извештаје се обавезно доставља копија комплетне рачуноводствене документације о укупно утрошеним
средствима, као и докази о реализацији додељених средстава и сопствених средстава сходно ставу 1 овог члана, као и
рачуни, отпремнице и фискални рачуни који се односе на куповину предметне опреме или машина.( Сва плаћања се
морају вршити преко рачуна ).
Корисник средстава дужан је да по завршетку пројекта и достављању завршног извештаја, у року од 30 дана,
изврши повраћај средстава која нису оправдана по одобреном пројекту.
Давалац средстава дужан је да донесе Закључак о усвајању/неусвајању финалног годишњег извештаја из
става 1 овог члана Кориснику средстава, у року од 15 дана од дана достављања извештаја.
Члан 7
Корисник средстава дужан је да у сваком тренутку на захтев Даваоца средстава омогући контролу
реализације пројекта, све додатне садржајне и административне информације о пројекту, као и сву финансијску
документацију везану за спровођење пројекта.
У случају неизвршења обавеза, давања неистинитих података, ненаменског трошења средстава или
неиспуњавања одредби овог Уговора у предвиђеним роковима, Давалац средстава има право да раскине уговор за
суфинансирање, те да затражи повраћај средстава са припадајућом законском затезном каматом у складу са добијеном
инструкцијом органа локалне самоуправе.
Члан 8
Корисник средстава обавезан је да током спровођења пројекта, на јасан и недвосмислен начин, наводи да се
пројекат суфинансира из буџета општине Нова Варош, и то на следећи начин:
(а) визуелно, коришћењем грба општине Нова Варош и
(б) текстуално, ћириличним писмом, јасно видљиво и уочљиво – Општина Нова Варош.
Корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава достави предлог промотивних материјала и публикација
на потврду пре објављивања и штампања.
Корисник средстава у обавези је да у публикацијама које су део пројекта наводи сегмент о одрицању од
одговорности за његов садржај, и то на следећи начин: “Ставови изражени у овим публикацијама искључива су
одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Нова Варош”.

Страна 48

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ бр.3

21. фебруар 2018. године

Члан 9
За потребе представљања и промоције пројеката у земљи и иностранству, корисник средстава пружиће
Даваоцу средстава, без надокнаде, на некомерцијално коришћење, информације о пројекту суфинансираном средствима
Даваоца средстава.
Док пројекат траје, корисник средстава дужан је да Даваоцу средстава доставља све прес-материјале,
публикације, најаве и саопштења, као и фотографије и материјале с јавних наступа у вези с промоцијом и реализацијом
пројекта.
После завршног извештаја, корисник средстава обавезан је да достави Даваоцу средстава по два примерка и
узорак прес-клипинга, електронских и штампаних публикација, промотивног материјала и визуелног идентитета који је
изграђен и коришћен у склопу промоције пројекта.
Члан 10
Корисник средстава дужан је да лицима која су овлашћена од стране Даваоца средстава омогући увид у
реализацију пројекта у било ком моменту док пројекат траје, што подразумева стављање на располагање свих потребних
информација, документације и образложења у вези са пројектом.
Члан 11
Уговор може престати у следећим случајевима:
5.

Једностраним раскидом, простом изјавом воље Даваоца средстава у следећим случајевима:
– уколико Даваоц средстава јасно, образложено и недвосмислено утврди да се пројекат не спроводи у
складу са овим уговором на основу активности и одобреним буџетом пројекта из члана 1. овог Уговора;

6.

Писменим споразумом уговорних страна.

– уколико Корисник средстава не поступа у складу с било којим чланом овог уговора.

Члан 12
У случају једностраног раскида овог уговора, корисник средстава дужан је да изврши повраћај целокупног
износа додељених средстава из члана 2 овог уговора.
У случају споразумног раскида Уговора, њиме ће се дефинисати међусобна права и обавезе у погледу
повраћаја додељених средстава.
У случају да корисник средстава не поштује одредбе овог уговора, као и у случају ненаменске употребе
средстава добијених овим уговором, Давалац средстава ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом.
Члан 13
На овај уговор примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.
Члан 14
У прилогу бр.1 овог Уговора је одобрени буџет пројекта – Бизнис план.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два) за сваку уговорну страну.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Давалац средстава

Корисник средстава

Општина Нова Варош
Председник општине
Радосав Васиљевић
___________________

___________________
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САДРЖАЈ

1.
2.

3.

Правилник за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката
верских заједница које делују на територији општине Нова Варош.....................................................
Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине
Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са
територије општине Нова Варош.........................................................................................................
Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине
Нова Варош за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва.

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32
Одговорни уредник: Милка Радић

1
15
37

