РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I-01-400-95/2018
Дана: 17.09.2018. године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – други закон
и 44/2018 – други закон), члана 3. став 3. алинеја 2. Одлуке о начину финансирања програма
удружења из буџета општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016) дана
00.09.2018. године Председник општине Нови Бечеј на предлог Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подстицање посебних програма или недостајућег дела средстава за
финансирање посебих програма удружења грађана из буџета
општине Нови Бечеј за 2018. годину
I
Расписује се јавни конкурс за финансирање посебних програма добровољних, невладиних, непрофитних
и неполитичких удружења (у даљем тексту: Удружења) из буџета општине Нови Бечеј, основаних ради
остваривања и унапређења заједничког или општег циља и интереса који ће се реализоати највећим
делом на територији општине Нови Бечеј.
Право коришћења средстава имају удружења грађана која су уписана у регистар надлежног органа, не
краће од две године.
II
На основу овог јавног конкурса расподелиће се 100.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету
општине Нови Бечеј за 2018. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“ , број 26/2017) за територију
општине Нови Бечеј са следеће позиције раздео 4 послови општинске управе, глава 4.01 општинска
управа без индиректиних корисника, програм 11 социјална и дечија заштита, програмска активност ПА
003–подршка социо–хуманитарним организацијама, позиција 101, економска класификација 481.
III
Под посебним програмима удружења, у смислу овог конкурса, подразумевају се пројекти који се односе
на:
1. заштите лица са инвалидитетом;
2. активности пензионерских организација.
IV
Сваки учесник може по конкурсу поднети само једну пријаву, са којом може конкурисати са највише
једним програмом.
Програми морају бити реализовани до истека буџетске године.
Средства се додељују у складу са Одлуком о начину финансирања програма удружења из буџета
општине Нови Бечеј, („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016).
V
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког програма на основу критеримума из члана 6.
овог конкурса.

VI
Комисија ће средства за финансирање програма додељивати на основу следећих критеријума:
1. припадност предложеног програма приоритетним областима;
2. обим реализације предложеног програма на територији општине Нови Бечеј;
3. проценат учешћа удружења у финансирању продлеженог програма;
4. оставрени резултати удружења претходних година и
5. одрживост програма (циљ, активности и ефекти на циљну групу).
VII
Потребна документација која се подноси уз пријаву на јавни конкурс:
1. пријавни образац;
2. образац описа програма;
3. образац буџета;
4. образац плана активности;
5. биографију координатора програма и кључних стручњака;
6. оверену фотокопију решења о упису у регистар;
7. фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.) или статута;
8. фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну
годину, са доказом о предаји;
9. писану изјаву о обезбеђивању финансиског дела програма сопственим средствима или
суфинансирањем;
10. писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена.
VIII
О додели средстава учеснику одлучује Председник општине на образложени предлог Комисије.
Додељена средства се преносе учеснику на основу закључених уговора о додели средстава за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма удружења грађана
између учесника и општине, којим ће се регулисати права, обавезе и одговорност између уговорних
страна.
IX
Учесник је дужан да додељена средства користи искључиво за реализацију предложеног програма
рада, а неутрошена средства да врати у корист буџета општине.
Учесник је у обавези да поднесе Комисији извештај о реализацији програма и утрошеним средствима у
року од 15 дана од дана завршетка програма, односно пројекта за који су додељена буџетска средства,
а најкасније до краја текуће године подноси извештај о реализацији тих програма и доставе доказе о
наменском коришћењу финансијских средстава.
Учесник који не достави извештај из става 2. овог члана неће бити додељена средства у наредне три
године, односно неће бити разматрано његово евентуално учешће на конкурсу.
Уколико Комисија утврди да је учесник ненаменски користио средства, учесник је дужан да иста врати у
буџет општине Нови Бечеј са законском каматом, а његово евентуално учешће на конкурсу неће бити
разматрано у наредне три године.
X
На основу члана 1. Правилника о изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за
трезор („Службени гласник РС, број 24/2016“) учесници који остваре право на доделу средстава
поводом овог Конкурса дужни су да отворе посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор, на
који ће се извршити пренос додељених средстава из буџета општине Нови Бечеј.
XI
Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом
пошиљком на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј или лично у

пријемној канцеларији општине Нови Бечеј (канцеларија број 16). На коверти обавезно назначити пуно
име и адресу пошиљаоца, навести „КОНКУРС ЗА- избор посебног програма за доделу средстава
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање посебног
програма удружења грађана из буџета општине Нови Бечеј– НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријаве се подносе oд 18.09.2018. године до утрошка средстава.
Непотпуне, неблаговреме пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурс неће се
разматрати.
Комплетна конкурсна документација се може преузети лично у општинској управи Нови Бечеј у
пријемној канцеларији (канцеларија број 16) или на сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs
Све додатне информације се могу добити на телефон општинске управе 023/772-320 локал 128.
Овај оглас се објављује на огласној табли Општинске управе Нови Бечеј и на сајту општине Нови Бечеј
www.novibecej.rs
Председник општине
Саша Максимовић с.р.

