
 

На основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из 
буџета Општине Ириг за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину 
Ириг, број 01-011-4/2015 од 18.02.2015.године, Комисија за доделу средставa за програме и 
пројекте из области културе, расписује  

 

К О Н К У Р С 

ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
 

 У буџету Општине Ириг обезбеђују су средства у износу од 3.000.000,00 динара за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе. 

 

КОНКУРС СЕ РАСПИСУЈЕ ЗА ОБЛАСТИ: 

‐ културно-образовне делатности, 
‐ музичког стваралаштва,  
‐ аматерског стваралаштва, 
‐ сценског стваралаштва. 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРС ИМАЈУ: 

 

- удружења и организације у култури, које су регистроване на територији 
Општине Ириг;  
 

СВИ УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСУ МОРАЈУ ОПРАВДАТИ СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ. 

 

Предложени програми треба да, у погледу квалитета, садржине и природе, 
испуњавају следеће критеријуме: 

- који се реализују на територији Општине Ириг; 

- које реализују групе и поједици из Општине Ириг; 

- који су од значаја за промовисање Општине Ириг, као и унапређење 
интернационалне сарадње; 

- који су од посебног значаја за Општину Ириг; 

- да има високу сразмеру између учинка и коштања програма; 

- 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, релизују у текућој години. 

Пројекти и програми морају бити реализовани најкасније до 31.децембра текуће 
године. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 
Подносиоци имају право на конкурс искључиво са једном поднетом пријавом. 

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни 
део конкурсне документације. 

Конкурсна документација садржи: 

1. образац пријаве за учешће на конкурсу; 

2. решење о регистрацији код надлежног органа (АПР), и то - до   

   20.03.2016.године; 



3. акт о заступању; 

4. ПИБ, број рачуна и име банке код које се организација води (копија потврде о 
извршеној регистрацији и копија рачуна Банке); 

5. копија Статута; 

6. циљ пројекта, опис пројекта, финансијски план и податке о особи одговорној за 
спровођење пројекта; 

7. копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде 
одобрених финансијских средстава - уколико их подносиоци поседују, као и ангажовање 
средстава. 

8. Доказ о оправданости средстава из претходне године (наративни и финансијски 
извештај о правдању средстава са фотокопијама уговора, рачуна и слично). 

Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом, 
као и додатну документацију на захтев Комисије. 

Обрасци пријаве на конкурс могу се преузети са званичног сајта Општине Ириг 
или на писарници Општинске управе општине Ириг. 

Пријаву на конкурс са свом потребном документацијом, доставити у затвореној 
коверти, у периоду од 20.03.2017.године до 29.03.2017.године  путем поште на адресу: 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Комисији за доделу средстава за програме и пројекте у области културе 
– са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ 

22406 Ириг, ул. Војводе Путника број 1 

 
или лично на писарници Општинске управе општине Ириг, у Иригу, ул. Војводе 

Путника бр.1 (радним даном од 0700 до 1500 часова). 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, 
послате путем факса или електронске поште, непотписане или неоверене пријаве, неће се 
разматрати. 

Конкурсна документација се не враћа. 

     Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених 
програма и средстава, у року од 8 дана од дана објављивања резултата на сајту Општинe Ириг.  

На основу коначне одлуке о додели средстава закључује се Уговор са корисником 
средстава. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључивање 
Уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога 
програма. 

Корисници средстава се обавезују да у предвиђеним роковима или на захтев 
даваоца средстава, поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са одобреним и реализованим 
пројектима и програмима у текућој години.             .  

 

У  Иригу, 20.03.2017.год. 

 

 

                                                                   Председник Комисије, 

                                                                 Драган Стојић 

                    

             

                                                      

         


