РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:55-3/2017-II
Датум: 28.09.2017. године
тел: 021/730-020

На основу члана 4. Правилника о начину, поступку и критеријумима а остваривање права
на доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију програма рада и пројеката
удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења („Службени лист
Општине Србобран“број: 21/2014 и 7/2015), председник Општине Србобран, расписује
Ј А В Н И П О З И В /К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И
ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА У 2017. ГОДИНИ
Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 700.000 динара.
Средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса у области социјалне
и здравствене заштите и осталих удружења - у области заштите животиња, подстицање и развој
привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство),
заштита потрошача, заштита и промовисање људских и мањинских права.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:
- Располажу капацитетима за реализацију пројеката уз референце које поседују
- Своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника
- Могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове
- Имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката
- Своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима
на локалном и националном нивоу.
На конкурс се могу пријавити удружења грађана која испуњавају следеће услове
- Да су регистрована на територији општине Србобран
- Имају извештај о финансијском пословању за претходну годину, усвојен од стране
надлежног органа (ако су били регистровани претходне године)
- Имају усвојен годишњи програм рада
- Обављају активности социјално-хуманитарног, здравствено-едукативног, превентивног
карактера, односно активности у области заштите животиња, подстицање и развој

-

привредних делатности (туризам, пољоприрвреда, занатство, стари и ретки занати,
задругарство), заштита потрошача, заштита и промовисање људских и мањинских права.
Својим деловањем подстичу развој иновативних услуга које прате реформске процесе.

Уз пријаву на конкурс удружење подноси програм рада, односно пројекат који садржи:
- уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа;
- оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења
остварују у области у којој се програм реализује;
- назив и седиште удружења;
- опште и специфичне циљеве;
- податке о циљној групи (пожељно навести број лица на који се пројекат односи);
- детаљан опис програма рада /пројекта:
- време реализације;
- систем за мониторинг и евалуацију;
- финансијски план пројекта (са спецификацијом износа сопствених средстава, средстава донатора,
других извора и очекиваних средства из буџета општине);
- друге податке релевантне за реализацију пројекта;
- усвојен годишњи програм рада;
- извештај о финансијском пословању за претходну годину, усвојен од стране надлежног органа
(ако су били регистровани претходне године).
Пријава на конкурс се подноси на посебном обрасцу, који је саставни део овог јавног конкурса, уз
потребне прилоге.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Средства по одобреном пројекту ће се уплаћивати у складу са приливом средстава у буџету
Општине Србобран, односно по приоритету програма или пројектата.
Рок за подношење пријаве је 13. октобар 2017. године.
Пријаве на конкурс, са назнаком: За конкурс за доделу средстава из буџета општине Србобран социјална и здравствена заштита и остала удружења, уз пратећу документацију, подносе се на
адресу:
Општинска управа Србобран, Трг Слободе број 2 или се подносе лично на писарници Општинске
управе Србобран.
Одлука по пријавама донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријаве.
По коначности решења о расподели средстава, са подносиоцима изабраних пројеката Општина
Србобран закључиће уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.
Пријавни формулар и остали обрасци, могу се преузети са званичног сајта општине Србобран.
Контакт особа за додатне информације је Марија Николић. Контакт тел 021/730-050.

ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОБЛАСТ – СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА

ЛИСТ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА
Позив/Конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката из области социјалне и здравствене
заштите и осталих удружења средствима буџета Општине Србобран у 2017.години

Назив пројекта

Област

Подносилац предлога пројекта

___________________
Место
_________________________
Број-попуњава Општинска управa

1. Сажетак
1.1 Пројекат се подноси из области:
1.социјалне заштите,
2.здравствене заштите,
3.заштите животиња,
4.подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки
занати, задругарство),
5.заштите потрошача,
6. заштите и промовисања људских и мањинских права
1.2. Кратак опис пројекта

1.3. Пројекат је намењен (навести циљну групу и територију, које ће пројектом бити обухваћене)

1.4. Временски оквир реализације пројекта

1.5. Износ тражених средстава

2. Подаци о подносиоцу пројекта
2.1
Врста организација

удружења

2.2

Пуни назив организације

2.3

Адреса

2.4

Телефон,
факс,
е-mail,
интернет адреса и контакт
особа

2.5

Име, презиме и професија
координатора пројекта

2.6

Имена, презимена и стручна
спрема носилаца активности 1.
задужених за реализацију 2.
пројекта.
3.
4.
5.

2.7

ПИБ, ЈМБГ, адреса, број
текућег рачуна потписника
уговора

2.8

Релевантна искуства подносиоца пројекта

2.9

Партнери у реализацији пројекта

3. Опис пројекта
3.1. Циљ пројекта

3.2. Резултати пројекта

3.3. Активности

3.4 Институционална подршка

4. Буџет
4.1. Резиме буџета
Буџет – резиме
1.
Персонални трошкови
2.
Директни трошкови реализације пројекта
3.
Административни и други трошкови
Средства општине Србобран – УКУПНО
4.
Други извори финансирања
Вредност пројекта – УКУПНО

4.2. Спецификација средстава која се потражују од Општине Србобран и други извори
финансирања
1.

јединица
мере

количина

цена
по
УКУПНО
јед. мере

Директни
трошкови јединица
реализације пројекта
мере

количина

цена
по
УКУПНО
јед. мере

Персонални трошкови

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Персонални трошкови - УКУПНО

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
Директни трошкови реализације пројекта - УКУПНО

3.

Административни
трошкови

и

други јединица
мере

количина

цена по
УКУПНО
јед. мере

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
Административни и други трошкови - УКУПНО

4.
Други извори финансирања
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Други извори финансирања - УКУПНО

У СРБОБРАНУ,

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА,

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ
ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ/КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И
ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА У 2017.ГОДИНИ

Овим путем ја ____________________________ (име и презиме, као и функција одговорног лица),
изјављујем да:

ће средства добијена за финансирање/суфинансирање пројекта, од Општине Србобран по јавном
позиву за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из области социјалне и
здравствене заштите и осталих удружења, бити утрошена наменски, те да ћемо Општинској
управи Србобран, доставити шестомесечни, односно у року од 30 дана по завршетку програма
односно пројекта, доставити коначни извештај (наративни и финансијски) о реализацији пројекта.

Потпис и печат подносиоца пријаве:
______________________________

