
 На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Сл. гласник РС“, број 51/09 и 

99/2011), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Сл. гласник РС“ 

број 8/12) и 68. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“ број 

21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о 

Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 

23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени 

гласник Града Врања“ број 40/13) и Правилника о начину, поступку и критеријумима за 

доделу средстава из буџета општине Владичин Хан за избор активности и 

програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења на територији општине 

Владичин Хан,  

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ 

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

Ј А В Н И    П О З И В  

за подношење захтева за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан 

за избор активности и програма/пројеката од јавног интереса 

која реализују удружења на територији општине Владичин Хан 

 

 

1. Расписује се јавни позив за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која 

реализују удружења на територији општине Владичин Хан,  

 

2. Право учешћа на јавном позиву имају удружења са подручја општине Владичин Хан 

са програмима/пројектима из области јавног интереса у следећим областима: заштита 

лица са инвалидитетом, друштвена брига о деци и здравствена заштита.  

Једно удружење може да конкурише само са једним пројектом. 

 

3. Пријаве на јавни позив подносе се на посебном обрасцу  у затвореној коверти  на 

чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на 

писарници Општинске управе општине Владичин Хан, која се налази на адреси ул. 

Светосавска бр. 1, 17510 Владичин Хан, са назнаком: 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА-Комисији за спровођење јавног конкурса 

за избор програма/пројекта удружења грађана 

која се финансирају/суфинансирају из буџета општине 

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива. Уз пријаву на 

јавни оглас учесник подноси и: 

1. Образац за подошење захтева и предлога за избор активности и 

програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији 

општине Владичин Хан, 

2. Решење о упису у регистар код надлежног органа и  

3. Фотокопију депонованог потписа за наменски текући рачун. 

 



4. Образац за подошење захтева и предлога може се преузети у канцеларијама Одељења 

за привреду и финансије Општинске управе општине Владичин Хан. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране. 

5. Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни 

позив извршиће Комисија која је менована од стране Председника Општине Владичин 

Хан. 

 

6. Основни критеријуми и принципи при одлучивању: 

 

Укупно 100 индексних поена, биће расподељено на следећи начин: 

 

1 - Сврха, планирани циљеви и ефекти програма и активности на децу са 

сметњама у развоју, децу са инвалидитетом и децу без родитељског старања; (10 +10 

+10 = 30 максимално); 

 

2 - Допринос, неопходност и доступност програма и активности за помоћ 

породици и деци-жртвама породичног и другог насиља као и заштита и помоћ деци из 

социјално угрожених породица (10 +10 +10 = 30 максимално);  

 

3 – Неопходност и ефекти програма-активности намењених пружању помоћи и 

подршке особама са инвалидитетом, болесним и напуштеним лицима  из социјално 

угрожених породица и других маргинализованих група (10 +10 = 20 максимално); 

 

4 - Обезбеђење и других извора финансирања ( 30, 50 и више од 50%) (0-5-10 

максимално)  

 

5 - Време реализације (до 1, од 1 до 2 и од 2 до 4 месеца) (0-5-10 максимално). 

 

7. Реализација и контрола: 

 

Са Удружењем/организацијом којој Комисија одобри средства, Председник 

општине потписује Уговор о додели средстава за подстицање програма и активности 

од јавног значаја из области заштите породице и деце и социјалне заштите, којим су 

дефинисана права, обавезе и одговорности уговорних страна на начин предвиђен 

Уредбом. 

 

 Удружење/организација (у даљем тексту корисник средстава), дужан је да 

средства која су му одобрена, користи наменски за сврху за коју су му и одобрена и да 

по реализацији програма и активности, у року од 7 (седам) дана, Комисији достави: 

 

1- Наративни извештај који садржи опис извршених активности са временом 

трајања и 

 

2- Финансијски извештај о коришћењу додељених средстава који треба да 

садржи спецификацију трошкова по врстама и износима, одговарајуће изводе са 

променама стања средстава на наменском рачуну и пратећу финансијску документацију 

- уговоре и копије рачуна. 

 



Поред наведених извештаја, корисник средстава је дужан да Комисији на њен 

захтев, у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у комплетну 

документацију. 

Ако се у току контроле утврди ненаменско трошење средстава или корисник 

средстава буде избрисан из евиденције, Председник ће раскинути Уговор и затражити 

повраћај средстава а Корисник је дужан да врати средства са законском каматом.  

Максималан износ средстава по једном пројекту, који ће бити суфинансиран од 

стране Општине Владичин Хан износи 200.000,00 рсд. 

 

8. Рок за завршетак реализације програма је 31.12.2014. године. 

 

9. Горе наведену документацију доставити најкасније до 10.10.2014. године 

 

У Владичином Хану  ________ .2014. године 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

                                                    ______________________ 

                                                   Владимир Костић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


