
У складу са чланом 16. Одлуке о буџету Општине Лајковац за 2012. Годину, („Службени 
гласник општине Лајковац“ број 1 од 14.03.2012. године), чланом 38. Закона о удружењима 
 ( „Службени гласник РС“ бр.51/2009 од 14.07.2009. године) и члановима 32. И 44. Закона о 

црквама и верским заједницама („Службени гласник РС „бр.36/2006 од 27.04.2006. године), 
Општинска управа општине Лајковац расписује: 
 
 

 
КОНКУРС 

за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2012. годину, намењених 
подршци пројектима удружења (невладине организације и друга удружења) и 

верских заједница 
 
 
 
I  Финансијска средства Општине Лајковац у укупном износу од 1.200.000,00 динара 

опредељена су за пројекте удружења (невладине организације и друга удружења) и  верских 
заједница који имају следеће циљеве: 
 
За удружења: 
 
1. Невладине организације 

 
1.1 Програм за децу и омладину (ангажовани, креативни програми из сфере ваннаставног     

образовања, културе, спорта...), 
1.2 Афирмисање људских и мањинских права, 
1.3 Афирмисање демократизације локалне средине и развој грађанског друштва, 
1.4 Афирмисање културолошких и туристичких вредности и  
1.5 Социјално хуманитарни рад (подршка социјално угроженим грађанима, подршка 

старим особама, инвалидима и особама са посебним потребама..) 
 

2. Друга удружења 
 

2.1. Реализација програма од јавног интереса из области образовања, науке, културе,неговања 
традиције и обичаја, социјалне заштите 
2.2. Хуманитарни програми 
2.3. Други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавни  интерес 
 
За верске заједнице 
 
1. Изградња, одржавање и обнова верских објеката 
2. Културни и туристички програми 
 
II  Општинско веће неће подржати-финансирати: 
- појединце(путовања,студије, учешће на конференцијама или сличне активности); 
- Иницијативе које доносе профит и пројекте усмерене ка стварању прихода; 
-Чисто истраживачке пројекте код којих није јасно какву ће директну корист од њих имати 

локалне заједнице; 
- Политичке и страначке организације, групе и секте, као и њихове активности; 
- Владине организације или институције(укључујући школе, месне заједнице и сл.) 
- Организације које заговарају нетолерантност и насиље 
- Куповину медицинске опреме и медицинске услуге; 
- Пројекте који се односе само на предавања стручњака 



III  Удружење (невладина организација и друго удружење) или верска заједница може 
учествовати са више пројеката,  а средства из буџета општине додељују се за финансирање 
само једног пројекта. 
Пројекат се мора реализовати највећим делом на територији општине Лајковац. 
У случају да неколико организација пошаље истоветан текст пријаве, пријаве се неће 

разматрати. 
 
IV Право учешћа на конкурсу  имају удружења(невладине  организације и друго удружења) и 

верске заједнице који су регистровани на територији општине Лајковац као општинске, 
међуопштинске или републичке организације не краће од 6 (шест) месеци. 
 
V Пројекат се мора реализовати до краја буџетске године, односно закључно са 31. децембром 

2012. године. 
 
Извештај о спроведеном пројекту корисник средстава доставља у року од 15 дана. 
 
У случају неблаговремене доставе извештаја и битнијег одступања од одобреног пројекта, без 

претходне сагласности Општинског већа општине Лајковац ,обавезан је повраћај целог износа 
учешћа Општине Лајковац. 
 
VI  Пријава на конкурс се подноси Комисији за спровођење Конкурса и предаје се на 

писарници општнске управе општине Лајковац 
Комисију за спровођење Конкурса образује Председник општине, посебним Решењем уз 

претходну сагласност општинског Већа. 
На основу приспелих пријава, Комисија за спровођење Конкурса сачињава преглед пројеката 

за које се тражи финансирање из средстава дотације невладиним организацијама у року од 15 
дана од дана истека конкурса и доставља  предлог за расподелу средстава општинском Већу. 
 
VII Конкурсна документација: 

• Доказ о регистрацији и статут удружења (невладине организације и друга удружења) 
• За верске заједнице ПИБ или слично 
• Кратак опис организације 
• Пројекат којим организација конкурише за доделу средстава, уз разрађен финансијски 

план пројекта (буџет) 

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања. 
Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Лајковац  

www.lajkovac.org.rs, 

 

на локалној радио станици ЈП РТВ“Пруга“ Лајковац  и у новинском 
гласилу „Напред“ Ваљево. 

Одлука о расподели средстава биће јавно објављена. 
 
 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

 

http://www.lajkovac.org.rs/�

