
Република Србија  

Општина Сјеница  

Општинско веће 

Број: 05-111-3/2021 

Датум: 12.02.2021. године  

СЈЕНИЦА 

У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011- dr.zakon i 

44/2018-dr.zakon), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени 

гласник РС”, бр. 16/18), Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета 

општине Сјеница за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења broj 06-

2/2019-13, и Одлуком о буџету општине Сјеница за 2021. год. 06-48/2020-3, Општинско веће 

општине Сјеница, расписује  

 

КОНКУРС  

ЗА                       

ФИНАНСИРАЊЕ (или / и СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 

 

Програми / пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу, за које је општина Сјеница 

издвојила средстава из буџета општине Сјеница, Одлуком о буџету општине Сјеница за 2019. год. 

су: 

1. Пројекти које реализује социјално-хуманитарне организације  

2. Пројекти из области заштите животне средине     

3. Пројекти из других области од јавног значаја   

 

1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

На конкурсу може да учествује удружење: 

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 

99/2011- dr.zakon i 44/2018-dr.zakon), које је регистровано на територији општине Сјеница; 

• које програм / пројекат реализује на територији општине Сјеница; 

• које је директно одговорно за припрему и извођење програма;  

• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о 

реализовању програма / пројекта, уколико је било носилац програма / пројекта претходне 

године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма / пројекта, то јест оно 

које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; 



• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном 

обављања делатности;  

• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни 

преступ везан за његову делатност;  

• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног 

осигурања. 

 

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ или / и СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 

Укупан износ средстава планиран за финансирање (или / и суфинансирање) програма / пројеката 

удружења по програмској класификацији износи:  

- Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност - Функционисање  локалне 

самоуправе, Функција 130 - Опште услуге, укупан износ 2.000.000,00 динара за све 

пројекте од јавног интереса.  

 

3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:  

Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2021. 

(датум: дан, месец и година који су крајњи рок за реализацију програма / пројекта) – односно 

минимално и максимално трајање пројеката који ће бити одобравани. 

 

4. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. пријавни образац на конкурс; 

2. попуњен образац предлога програма / пројекта, детаљан опис програма, односно пројекта; 

3. попуњен образац буџета програма / пројекта; 

4. попуњен образац наративног буџета пројекта – уколико је то део конкурсне документације, 

5. Потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим  наведеним партнерима на пројекту ако се 

пројекат тако реализује;  

6. Списак чланова удружења (табела која садржи обавезно: име, презиме и адресу); 

7. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за 

привредне регистре; 

8. Одлуку надлежног органа удруженја о усвајању пројекта којим се конкурише за средства; 

9. Оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења 

остварују у области у којој се програм реализује; 

10. Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако 

реализује;  

 

 



5. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне 

документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком 

„За конкурс – не отварати” на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној 

адреси.  

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу: 

Краља Петра I бр. 1, 36310 Сјеница 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Сјеница – 

www.sjenica.rs 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 020/741-633 или путем електронске 

поште на адресу budzet@sjenica.rs 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће бити узете у 

разматрање.  

 

6. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив / конкурс је 

151 дана од дана објављивање јавног позива. 

2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна 

комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Сјеница и на огласној табли 

општине Сјеница, у року не дужем од 60 2 дана од дана истека рока за подношење пријава.  

3. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Сјеница додељују средства 

биће објављена до3 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 

                                                                                                                            Муниб Мујагић 

_________________________ 

  

 
1У складу са чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 6/18), рок за подношење пријава не 

може да буде краћи од 15 дана од дана објављивања јавног позива / конкурса. 
2У складу са чл. 7 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 6/18), листа вредновања и рангирања 

пријављених програма, утврђује конкурсна комисија  у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријава. 
3 У складу са чланом 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), одлука о избору програма 

надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања 

mailto:budzet@sjenica.rs

