На основу, члана 38. Закона о удружењима (Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и
99/2011), члана 129. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 62/2014 и
6/2016) и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени
гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 i 93/2015), Општинско веће општине Лајковац, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2017. годину, намењених
подршци програмима удружења (невладине организације и друга удружења)
Циљ конкурса је да подржи програме које ће реализовати удружења:
- за заштиту потрошача
- за подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници.
I. ОБИМ СРЕДСТАВА: Финансијска средства су обезбеђена Одлуком о буџету
Општине Лајковац за 2017. годину за следеће програме:
1. заштита потрошача, програма 1501 и програмске активности 0004 – износи 150.000,00
динара
2. подршке социо-хуманитарним организацијама, програма 0901 и програмске активности
0003 – 897.000,00 динара
Средства под тачком 2. су намењена подршци: Хуманиитарним програмима,
такмичарским програмима хуманитарног карактера, социјално угроженим грађанима, старим
особама, пензионерима, инвалидима и особама са посебним потребама.
Општинско веће неће подржати – финансирати:











II.

Изградњу, одржавање и обнову верских објеката
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 инстутуције (укључујући школе, месне заједнице и сл.)
Организације које заговарају нетолерантност и насиље;
Куповину медицинске опреме и медицинске услуге;
Програме који се односе само на предавање стручњака;
Удружења која нису оправдала или су ненаменски утрошила средства додељена у
предходној години.
ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Право учешћа на
конкурс имају удружења (невладине организације и друга удружења), који су
регистровани на територији Општине Лајковац као општинске, међуопштинске
или републичке организације не краће од 6 (шест) месеци, без обзира на место
(територију) реализације програма, као и удружења (невладина организација и
друго удружење) која су регистрована на територији других општина а програме
за које траже средства реализоваће на територији општине Лајковац.
Право на финансирање пројеката немају политичке странке и друга
удружења основана ради остваривања политичких циљева.

III.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Право учешћа на конкурсу
има удружење за заштиту потрошача које је евидентирано у складу са
Правилником о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача
(„Службени гласник РС“, бр.32/11).

IV.

САДРЖИНА И ТРАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА:
Програм удружења садржи: област у којој се програм реализује, територију на
којој би се програм реализовао, време и дужина трајања програма, врсту и обим
активности који би се вршили у току реализације програма и укупан број лица који је
потребан за његово спровођење.
Удружење (невладина организација и друго удружење), може учествовати са више
програма, и средства из буџета Општине Лајковац могу се одобрити за више програма
истог удружења поднетих у току године.
Програм се мора реализовати до краја буџетске године, односно закључно са 31.
децембром 2017. године.

V.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКТА:

1. референце програма: област у којој се програм реализује, дужина трајања програма,
број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и њихова
одрживост.
2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења
стања у области у којој се програм спроводи;
3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, републичког буџета,
фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма,
4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма
програма: да ли су раније коришћена средства из буџета општине Лајковац и ако јесу,
да ли су испуњене уговорене обавезе.
VI.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОК ЗА ПРИЈАВУ:
 Захтев,
 ПИБ
 Кратак опис организације,
 Програм којим организација конкурише за доделу средстава, уз разрађен финансијски
план програма (буџет)
 Изјава подносиоца програма/партнера о обезбеђењу средстава за суфинансирање
програма.
 Извод из Агенције за привредне регистре, не старије од шест месеци.
Комисија ће вршити валоризацију програма у складу са критеријума који су садржани у
Табели вредновања и иста представља саставни део Јавног конкурса.
Средства се могу одобрити за програме који након валоризације имају најмање 50 бодова.
Извештај о спроведеном програму корисник средстава доставља у року од 15 дана од дана
истека рока за реализацију програма, Oпштинском већу општине Лајковац и Одељењу за
буџет и финансије.

У случају неблаговремене доставе извештаја и битнијег одступања од одобреног програма
без предходне сагласности Општинског већа општине Лајковац, обавезан је повраћај целог
износа учешћа Општине Лајковац.
Решење о повраћају износа из претходног става, доноси Општинско веће општине Лајковац.
Захтев за расподелу буџетских средстава Општине Лајковац подноси се преко Комисије за
спровођење Конкурса за расподелу буџетских средстава општине Лајковац, намењених
подршци програмима удружења (невладине организације и друга удружења), и предаје се на
писарници Општинске управе Општине Лајковац.
Комисију за спровођење Конкурса образује Општинско веће Општине Лајковац, посебним
Решењем . Јавни конкурс расписује Општинско веће општине Лајковац.
На основу приспелих пријава, Комисија за спровођење конкурса сачињава преглед пријавапрограма за које се тражи финансирање из средстава дотације удружењима (невладиним
организацијама и другим удружењима), који испуњавају услове конкурса (са наведеним
разлогом) и доставља предлог за расподелу средстава Општинском већу Општине Лајковац.
Коначну одлуку о додели средстава доноси Општинско веће Општине Лајковац.
Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања на званичној
презентацији Општине Лајковац www.lajkovac.org.rs, на писарници Општине Лајковац или
поштом на адресу:
Општина Лајковац
Одељење за општу управу
и друштвене делатности
ул. Омладински трг бр.1
14224 Лајковац
Конкурс се обајваљује на званичној интернет презентацији Општине Лајковац
www.lajkovac.org.rs, на локалној радио станици ЈП РТВ „Пруга“ Лајковац и на Порталу еУправа.

Образац захтева може се преузети на сајту општине Лајковац, као и у канцеларији 210
Општинске управе општине Лајковац.
Одлука о расподели средстава биће јавно објављена.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:06-94/17 од 27.06.2017 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Андрија Живковић

