На основу члана 38. Закона о удружењима („Службеном гласнику РС”, бр. 51/2009
и 99/2011-др.закон) Председник Општине Ириг расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ
ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ
1.
Оглашава се конкурс за доделу средстава ради финансирања програма удружења
која се баве писањем и имплементацијом пројеката и стратешких докумената од
значаја за општину Ириг у 2017.години у укупном износу од 2.000.000,00 динара.
Средства се обезбеђују у буџету Општине Ириг, у оквиру раздела 2, Општинска
управа, функција 474 - ''Вишенаменски развојни пројекти'', економска
класификација 481- "Дотације невладиним организацијама -Израда пројеката''.
2.
Пријаву на конкурс за доделу средстава ради финансирања програма удружења
која се баве писањем и имплементацијом пројеката и стратешких докумената од
значаја за општину Ириг у 2017.години могу поднети удружења са седиштем на
територији општине Ириг под следећим условима и критеријумима:
- да је регистровано код Агенције за привредне регистре,
- да своју делатност обавља на територији општине Ириг,
- да постоји најмање 5 година, о чему као доказ прилажу фотокопију решења
Агенције за привредне регистре,
- да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.
3.
Пријава на конкурс треба да садржи садржи:
1. Образац пријаве за учешће на конкурсу;
2. Фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији
невладине организације;
3. Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица);
4. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води;
5. Фотокопију депо картона;
6. Фотокопију Статута;
7. План рада и детаљни финансијски план за текућу годину;
8. Доказ о учешћу у изради и имплементацији минимум 3. стратешка
документа од значаја за општину Ириг;

4.
План рада удружења за 2017. годину (у даљем тексту: План рада) мора да прати
друштвено-економски развој општине Ириг и да буде у складу са свим важећим
стратешким документима општине Ириг.
Предложени План рада треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњава
следеће опште критеријуме:
- да је у оквирима општег интереса оснивања и делатности удружења;
- да је од интереса, за Општину Ириг или да је од ширег регионалног
значаја;
- да је у складу са законом, општим актима удружења;
- да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
- да предвиђа ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне
ресурсе за реализацију програма;
- да се, по правилу, реализује у текућој години.
Поред општих критеријума План рада треба да испуњава и посебне критеријуме
који се огледају у детаљном плану активности у оквиру седам тема које су од
посебног значаја са сарадњу државног, приватног и цивилног сектора.
Теме на које План рада треба да одговори су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информисање, едукација и развој људских ресурса;
Израда и импементација локалних стратешких докумената;
Дефинисање Локалне акционе групе и рад са истом (LEADER програм);
Дефинисање и ажурирање базе пројектних предлога свих актера на
територији општине, припрема пројеката и пратеће документације;
Повезивање са кључним партнерима;
Имплементација пројеката финансираних из домаћих и међународних
фондова;
Пружање саветодавних услуга свих заинтересованим лицима, домаћим и
страним.

5.
О додели средстава за финансирање и суфинансирање закључиће се уговор са
удружењем којим ће се ближе регулисати додела средстава, начин примања и
губитак права, правдање добијених средстава.
6.
За тачност података унетих у Обрасце одговара подносилац пријаве.

7.
Рок за пријављивање на конкурс је од 02.03.2017. године до 10.03.2017. године.
8.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова из тачке 2. конкурса подносе
се Комисији за доделу средстава, а предају се на писарници Општинске управе
општине Ириг, Војводе Путника 1, 22406 Ириг или путем поште на наведену
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ
адресу, са назнаком
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ– НЕ ОТВАРАТИ“
Обрасци се могу преузети на сајту Општине Ириг, а ближа обавештења могу се
добити на телефон 022/400-600.
9.
Пријаве разматра Комисија за доделу средстава образована Решењем Председника
општине Ириг.
Одлуку о додели средстава ради финансирања удружења која се баве писањем и
имплементацијом пројеката доноси Председник општине Ириг.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које се не доставе на
прописаним обрасцима, неће се узимати у разматрање.
10.
Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о додели средстава, у року од 8
дана од дана објављивања резултата на сајту општинe Ириг: www.irig.rs и на
огласној табли писарнице Општинске управе општине Ириг. Жалба се подноси
Општинском већу општине Ириг.
11.
Конкурс објавити на огласној табли писарнице Општинске управе општине Ириг и
на званичном сајту Општине Ириг.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-40-36/2017
Дана: 02.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Стеван Казимировић

