
На основу члана 3. и 4. Правилника о начину и поступку остваривања права на  доделу 
средстава из буџета Општине Ириг  за редовне активности и програме удружења у 
области друштвеног и хуманитарног рада на територији Општине Ириг бр. 01-011-
3/2015 од 18.02.2015.год, Комисија за доделу средставa за програме удружења на 
територији Општине Ириг 

р а с п и с у ј е  

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА 
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 
ИРИГ У 2017. ГОДИНИ 

 

 У буџету Општине Ириг обезбеђују се средства за финансирање и 
суфинансирање редовних активности и програма удружења из области друштвеног и 
хуманитарног рада. 

 

Средства по овом Конкурсу у износу од 1.500.000,00 динара ће се додељивати за 
програме удружења у области друштвеног и хуманитарног рада са подручја Општине 
Ириг, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета Општине Ириг за редовне активности и програме удружења у 
области друштвеног и хуманитарног рада на територији Општине Ириг, и то за 
деловање удружења везано за следеће области: 

- социјално-хуманитарне активности; 

- заштита бораца, ратних војних и цивилних инвалида; 

- заштита и помоћ хендикепираним лицима; 

- активности пензионерских организација. 

 

    Удружења треба да испуњавају следећи посебан услов да би се њихове пријаве 
разматрале: 

- да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев; 

‐ да постоје најмање 2 године, о чему као доказ прилажу фотокопију решења    

 Агенције за привредне регистре. 

 

СВИ УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСУ МОРАЈУ ОПРАВДАТИ СРЕДСТВА 
ДОДЕЉЕНА ПО КОНКУРСУ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ. 

 

     Предложени програм треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњава следеће 
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 и асоцијације чије је 
удружење члан; 

- 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, рализује у текућој години. 

 

  Програми се морају реализовати на територији Општине Ириг, осим оних 
активности и пројеката који непосредно произлазе из чланства у савезу или 
асоцијацији. 

Трошкови програма морају бити оправдани, стварни и у непосредној вези са 
циљевима удружења. 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији у периоду од 06.04.2017.године до 
18.04.2017.године - на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне 
документације. 

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Ириг 
или поштом (препорученом пошиљком) на адресу: Општинска управа општине Ириг, 
са назнаком „Комисија за доделу средставa за програме удружења на територији 
Општине Ириг“, Војводе Путника бр. 1, 22406 Ириг. 

 

       Уз пријаву на конкурс подносе се: 

            1. образац пријаве за учешће на конкурсу; 

            2. фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији               

               удружења; 

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. програм рада за  годину  у којој се конкурише за доделу средстава;  

8. извештај о утрошку буџетских средстава, односно реализације програма из           

   2016.године (уколико су била додељена);  

9. наративни извештај о раду за 2016. годину; 

10. другу документацију (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за 
доделу средстава. 

 

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  и 
огласној табли писарнице Општинске управе општине Ириг.  Жалба се подноси 
Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Ириг. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које се не доставе на прописаним 
обрасцима, Комисија неће разматрати. 

     

У Иригу, 06.04.2017. године 

                                    

                                                                                                             Председик Комисије, 

                                                                                                               Силвана Лаћарац 

 


