SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOQE

GODINA XII
BROJ 5/2013

PRIJEPOQE
29. april 2013

Godi{wa pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOLJE

GODINA XII
BROJ 5/2013

PRIJEPOLJE
29. april 2013

Godi{nja pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 020-72/2012
Датум: 23.04.2013. год.

REPUBLIKA SRBIJA
OP{TINA PRIJEPOLJE
Broj: 020-72/2012
Datum: 23.04.2013. god.

На основу члана 7. – 18. Одлуке о
начину финансирања пројеката невладиних
организација из буџета ( „Сл. гласник општине
Пријепоље бр. 7/2010 “) а у вези са Одлуком о
буџету општине Пријепоље за 2013. годину
(„Сл. гласник општине Пријепоље
бр.
12/2012“) расписује се:

Na osnovu ~lana 7. – 18. Odluke o na~inu
finansiranja projekata nevladinih organizacija iz
bud`eta ( „Sl. glasnik op{tine Prijepolje br. 7/2010 “)
a u vezi sa Odlukom o bud`etu op{tine Prijepolje za
2013. godinu („Sl. glasnik op{tine Prijepolje br.
12/2012“) raspisuje se :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И
НЕПОЛИТИЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2013.
ГОДИНУ

JAVNI KONKURS ZA
ФINANSIRANJE PROJEKATA
NEVLADINIH, NEPROFITNIH I
NEPOLITI^KIH
ORGANIZACIJA IZ BUD`ETA
OP[TINE PRIJEPOLJE ZA 2013.
GODINU

Укупан износ средстава планиран
Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2013.
годину („Сл. гласник општине Пријепоље бр.
12/2012“), износи 6.675.300,00 динара (средства
са позиције бр. 39- економска класификација бр.
481) .

Ukupan iznos sredstava planiran Odlukom o
bud`etu op{tine Prijepolje za 2013. godinu („Sl.
glasnik op{tine Prijepolje br. 12/2012“), iznosi
6.675.300,00 dinara (sredstva sa pozicije br. 39ekonomska klasifikacija br. 481) .

Средства су намењена за реализацију
пројеката невладиних, непрофитних и
неполитичких организација из области:
1. Активности које се односе на јачање
сарадње владиног, невладиног и
бизнис сектора;
2. Подстицај и развој привредних
делатности (туризам, занатство,
задругарство и др ) ;
3. Развој локaлне заједнице;
4. Екологија, заштита животне средине и
здравља грађана;
5. Афирмација људских и мањинских
права;
6. Програми за образовање;
7. Програми за младе;
8. Програми за стара лица;
9. Афирмација демократизације локалне
средине;
10. Развој цивилног друштва;
11. Социјално – хуманитарне активности
(подршка социјално угроженим

Sredstva su namenjena za realizaciju
projekata nevladinih, neprofitnih i nepoliti~kih
organizacija iz oblasti:
1. Aktivnosti koje se odnose na ja~anje
saradnje vladinog, nevladinog i biznis
sektora;
2. Podsticaj i razvoj privrednih delatnosti
(turizam, zanatstvo, zadrugarstvo i dr ) ;
3. Razvoj lokalne zajednice;
4. Ekologija, za{tita `ivotne sredine i zdravlja
gra|ana;
5. Afirmacija ljudskih i manjinskih prava;
6. Programi za obrazovanje;
7. Programi za mlade;
8. Programi za stara lica;
9. Afirmacija demokratizacije lokalne
sredine;
10. Razvoj civilnog dru{tva;
11. Socijalno – humanitarne aktivnosti
(podr{ka socijalno ugro`enim gra|anima,
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грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом , подршка особама
ометеним у развоју ) ;
12. Кул т у р н е б а ш т и н е , н е г о в а њ e
историјских тековина,активности
верских организација;
13. Волонтеризам;
14. Заштита бораца, ратних, војних и
цивилних инвалида;
15. Заштита и помоћ лицима леченим од
болести зависности;
16. А к т и в н о с т и п е н з и о н е р с к и х
организација;
17. Неформално образовање;
18. Афирмација женских права;
19. Развој јавног информисања и
20.Други садржаји који доприносе
развоју општине Пријепоље и
афирмацији грађанског активизма.
Право учешћа имају невладине,
непрофитне и неполитичке организације које су
р е г и с т р о ва н е н а т е р и то р и ј и о п ш т и н е
Пријепоље, пројекат реализују на територији
општине Пријепоље, односно имају седиште
или огранак или делују на подручју општине
Пријепоље као општинске, међуопштинске или
републичке организације.
Општина Пријепоље неће финансирати:
·
·
·
·
·

појединце за учешће на
конференцијама, путовања,
студирање и сличне активности,
иницијативе које доносе профит
организацијама,
политичке организације и
њихове активности,
владине организације или
институције укључујући: школе,
месне заједнице и сл.,
активности које заговарају
нетолерантност и насиље .

Организација може учествовати са више
пројеката, а средства из буџета општине Пријепоље
додељују се за финансирање само једног пројекта.
Изно с т ражених средст ава за
реализацију пројеката верских организација не
може мањи од 50.000,00 динара нити већи од
1.300.000,00 динара.
Изно с т ражених средст ава за
реализацију пројеката из области подршке
особама ометеним у развоју не може мањи од
50.000,00 динара нити већи од 1.000.000,00
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podr{ka starim i osobama sa
invaliditetom , podr{ka osobama
ometenim u razvoju ) ;
12. Kulturne ba{tine, negovanje istorijskih
tekovina,aktivnosti verskih organizacija;
13. Volonterizam;
14. Za{tita boraca, ratnih, vojnih i civilnih
invalida;
15. Za{tita i pomo} licima le~enim od bolesti
zavisnosti;
16. Aktivnosti penzionerskih organizacija;
17. Neformalno obrazovanje;
18. Afirmacija `enskih prava;
19. Razvoj javnog informisanja i
20.Drugi sadr`aji koji doprinose razvoju
op{tine Prijepolje i
afirmaciji gra|anskog aktivizma.
Pravo u~e{}a imaju nevladine, neprofitne i
nepoliti~ke organizacije koje su registrovane na
teritoriji op{tine Prijepolje, projekat realizuju na
teritoriji op{tine Prijepolje, odnosno imaju sedi{te
ili ogranak ili deluju na podru~ju op{tine Prijepolje
kao op{tinske, me|uop{tinske ili republi~ke
organizacije.
Op{tina Prijepolje ne}e finansirati:
·
·
·
·
·

pojedince za u~e{}e na
konferencijama, putovanja,
studiranje i sli~ne aktivnosti,
inicijative koje donose profit
organizacijama,
politi~ke organizacije i njihove
aktivnosti,
vladine organizacije ili institucije
uklju~uju}i: {kole, mesne zajednice
i sl.,
aktivnosti koje zagovaraju
netolerantnost i nasilje .

Organizacija mo`e u~estvovati sa vi{e
projekata, a sredstva iz bud`eta op{tine Prijepolje
dodeljuju se za finansiranje samo jednog
projekta.
Iznos tra`enih sredstava za realizaciju
projekata verskih organizacija ne mo`e manji od
50.000,00 dinara niti ve}i od 1.300.000,00
dinara.
Iznos tra`enih sredstava za realizaciju
projekata iz oblasti podr{ke osobama ometenim u
razvoju ne mo`e manji od 50.000,00 dinara niti
ve}i od 1.000.000,00 dinara.
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динара.
Изно с т ражених средст ава за
реализацију пројеката за остале организације и
за остале области финансирања не може мањи
од 50.000,00 динара нити већи од 400.000.00
динара.
Организација је дужна да обезбеди
сопствено новчано учешће најмање у висини од
10% од укупне вредности пројекта.
Пројекат се мора реализовати на
територији општине Пријепоље најкасније до
31. децембра 2013. године.
Учесник конкурса је дужан да достави:
· попуњен пријавни образац,
· попуњен образац описа пројекта,
· попуњен образац буџета пројекта,
· биографије координатора пројeкта и
кључних стручњака укључених у рад на
пројекту,
· фотокопију решења о упису организације
у одговарајући регистар,
· фотокопију оснивачког акта (Статут),
· фотокопију финансијског извештаја
достављеног надлежним државним органима за
претходну годину,
· п и с м е н у и з ј а ву о о бе з бе ђ и ва њ у
сопственог новчаног учешћа најмање у висини
од 10%, од укупне вредности пројекта.
Пријаве морају бити у затвореној
коверти и са назнаком:
Пријава за Конкурс за финансирање
пројеката невладиних, непрофитних и
неполитичких организација из буџета општине
Пријепоље – “НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријаве се достављају на писарницу
Општинске управе општине Пријепоље или
поштом на адресу:
Општина Пријепоље - Комисија за
спровођење поступка јавног конкурса, 31300
Пријепоље, Трг Братства и јединства бр. 1.
Рок за подношење пријава је 10 дана од
дана објављивања Јавног конкурса у Службеном
гласнику општине Пријепоље.
Заинтересоване организације могу
преузети конкурсну документацију сваког
радног дана од 08 до 15 часова у канцеларији бр.
16. у Општинској управи општине Пријепоље
или на
званичној интернет презентације
општине Пријепоље, www.opstinaprijepolje.rs .
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Iznos tra`enih sredstava za realizaciju
projekata za ostale organizacije i za ostale oblasti
finansiranja ne mo`e manji od 50.000,00 dinara
niti ve}i od 400.000.00 dinara.
Organizacija je du`na da obezbedi
sopstveno nov~ano u~e{}e najmanje u visini od 10%
od ukupne vrednosti projekta.
Projekat se mora realizovati na teritoriji
op{tine Prijepolje najkasnije do 31. decembra 2013.
godine.
U~esnik konkursa je du`an da dostavi:
·
popunjen prijavni obrazac,
·
popunjen obrazac opisa projekta,
·
popunjen obrazac bud`eta projekta,
·
biografije koordinatora projekta i
klju~nih stru~njaka uklju~enih u rad na projektu,
·
fotokopiju re{enja o upisu
organizacije u odgovaraju}i registar,
·
fotokopiju osniva~kog akta (Statut),
·
fotokopiju finansijskog izve{taja
dostavljenog nadle`nim dr`avnim organima za
prethodnu godinu,
·
pismenu izjavu o obezbe|ivanju
sopstvenog nov~anog u~e{}a najmanje u visini od
10%, od ukupne vrednosti projekta.
Prijave moraju biti u zatvorenoj koverti i
sa naznakom:
Prijava za Konkurs za finansiranje
projekata nevladinih, neprofitnih i nepoliti~kih
organizacija iz bud`eta op{tine Prijepolje – “NE
OTVARATI“.
Prijave se dostavljaju na pisarnicu
Op{tinske uprave op{tine Prijepolje ili po{tom na
adresu:
Op{tina Prijepolje - Komisija za
sprovo|enje postupka javnog konkursa, 31300
Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva br. 1.
Rok za podno{enje prijava je 10 dana od
dana objavljivanja Javnog konkursa u Slu`benom
glasniku op{tine Prijepolje.
Zainteresovane organizacije mogu
preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog
dana od 08 do 15 ~asova u kancelariji br. 16. u
Op{tinskoj upravi op{tine Prijepolje ili na
zvani~noj internet prezentacije op{tine Prijepolje,
www.opstinaprijepolje.rs .
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Неблаговремене пријаве неће бити
разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
Критеријуми за оцењивање пројеката
су:
А. За верске организације :
· усклађеност пројекта са
захтевима
конкурса и стратешким актима општине
Пријепоље 0 - 75 бодова;
· стручност координатора пројекта и
кључних стручњака укључених у реализацију
пројекта 0 - 10 бодова;
· одрживост пројекта 0-15 бодова ;
· сарадња са локалном заједницом 0 - 15
бодова.
Б. За остале организације :
· усклађеност пројекта са
захтевима
конкурса и стратешким актима општине
Пријепоље 0 - 45 бодова;
· остварени резултати организације у
претходном периоду 0 - 20 бодова;
· материјална опремљеност и кадровска
структура 0 - 10 бодова;
· стручност координатора пројекта и
кључних стручњака укључених у реализацију
пројкта 0 - 10 бодова;
· одрживост пројекта 0-15 бодова ;
· сарадња са локалном заједницом 0 - 15
бодова.
Одлука о избору пројеката невладиних
организација који се финансирају из буџета
општине Пријепоље биће донета у року од 15
дана од дана закључења конкурса.
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Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane, a
nepotpune prijave }e se smatrati neispravnim.
Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
A. Za verske organizacije :
· uskla|enost projekta sa zahtevima konkursa
i strate{kim aktima op{tine Prijepolje 0 - 75 bodova;
· stru~nost koordinatora projekta i klju~nih
stru~njaka uklju~enih u realizaciju projekta 0 - 10
bodova;
· odr`ivost projekta 0-15 bodova ;
· saradnja sa lokalnom zajednicom 0 - 15
bodova.
B. Za ostale organizacije :
· uskla|enost projekta sa zahtevima konkursa
i strate{kim aktima op{tine Prijepolje 0 - 45 bodova;
· o s t v a r e n i r e z u l t a t i o rg a n i z a c i j e u
prethodnom periodu 0 - 20 bodova;
· materijalna opremljenost
i kadrovska
struktura 0 - 10 bodova;
· stru~nost koordinatora projekta i klju~nih
stru~njaka uklju~enih u realizaciju projkta 0 - 10
bodova;
· odr`ivost projekta 0-15 bodova ;
· saradnja sa lokalnom zajednicom 0 - 15
bodova.
Odluka o izboru projekata nevladinih
organizacija koji se finansiraju iz bud`eta op{tine
Prijepolje bi}e doneta u roku od 15 dana od dana
zaklju~enja konkursa.

ПРЕДСЕДНИК

PREDSEDNIK

Емир Хашимбеговић с.р.

Emir Ha{imbegovi} s.r.
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