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На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

бр.129/2007), члана 65. Статута општине Ивањица 

(„Службени гласник РС“ број 78/08) и („Службени лист 

општине Ивањица“ бројеви 7/12 и 9/12)  и члана 5. 

Одлуке о буџету општине Ивањица за 2013. годину 

(„Службени лист општине Ивањица“, бр. 10/2012), 

Општинско веће општине Ивањица, на седници 

одржаној 22. фебрура 2013. године,  донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК  

У СЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗАЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОД 

ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

I    ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређују се услови и начин 

коришћења средстава за јавно информисање грађана од 

локалног значаја, избор програма и пројеката у области 

јавног информисања који се финансирају или 

суфинансирају из буџета Општине Ивањица, поступак и 

услови закључења уговора о јавном  информисању и 

друга питања од значаја за реализацију обавезе 

Општине Ивањица (у даљем тексту:Општина) да 

обезбеди услове за јавно информисање  локалног 

становништва. 

 

Члан 2. 

 

Општина обезбеђује услове за услуге јавног 

информисање грађана од локалног значаја улагањем 

финансијских средстава за програма и пројектe 

намењенe информисању јавности о: 

 раду и активностима органа локалне 

самоуправе - председника и земеника 

председника општине, скупштине општине, 

општинског већа, општинске управе, јавних 

установа и предузећа чији је оснивач општина,  

 раду и активностима месних заједница; 

 

 

 

 привредним активностима и подстицају развоја 

привредних активности; 

 свакодневним  информацијама и темама  од 

општег интереса за грађане Општине; 

 програмима и пројектима који се односе на 

младе и афирмацију стваралаштва младих; 

 програмима и пројектима  који се односе на 

социјалну заштиту, образовање и здравство; 

 програмима и  пројектима који се односе на 

афирмацију културних и спортских догађаја од 

локалног, регионалног и републичког значаја; 

 активностима верске заједнице; 

 програмима и  пројекти који доприносе 

афирмацији правих људских вредности, 

заштити рањивих категорија становништва  и 

инклузивном образовању и доприносе 

остварењу заједничког живота грађана и  

 другим програмима и активностима од значаја 

за информисање грађана у локалној зајеници. 

 

 

Члан 3. 

 

Висина средстава за намене из члана 2. овог 

Правилника утврђена је Одлуком о буџету општине за 

2013. годину, планирана у оквиру економске 

класификације 451, функције 830 Услуге емитовања и 

штампања. 

Општинско веће на предлог Комисије за доделу 

средстава у области јавног информисања (у даљем 

тексту: Комисија) одлучује о висини средстава  за 

намене из члана 2. у зависности од нивоа обезбеђених 

средстава, врсте услуге и  цене у понудама.   

 

Члан 4. 

 

Средства за намене из члана 2. овог Правилника 

додељују се на основу јавног конкурса. 

 

 

II    КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
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Члан 5. 

 

Право на подношење пријаве за финансирање или 

суфинансирање програма односно пројеката, у области 

јавног информисања имају оснивачи јавних гласила 

(новина, радио програма, телевизијских програма) као и 

привредна друштва и предузетници који су 

регистровани за обављање делатности продукције 

телевизијског и радио програма под условом да имају 

закључене уговоре са  локалним емитерима о обавезном 

емитовању пројекта за који подносе пријаву. 

Оснивачи јавних гласила имају право да поднесу 

пријаву за финансирање или суфинансирање програма 

односно пројеката у области јавног информисања и 

понуде под условом да им је регистровано седиште на 

територији Општине. 

Поред услова из става 1. овог члана, подносилац пријаве 

- оснивач телевизијског или радијског програма треба 

да испуњава и следеће услове: 

1. да жељена зона сервиса – опслуживања  

обезбеди пријем радијског, односно 

телевизијског сигнала за најмање 60% 

становништва на територији Општине; 

2. да располаже важећом дозволом за емитовање, 

у складу са законом или уговором закљученим 

са емитером; 

3. да је измирио све порезе и друге обавезе 

Општини; 

4. да је уписан у регистар јавних гласила. 

Оснивачи продукције и емитери не могу конкурисати за 

програме и пројекте истог тематског садржаја који се 

емитују код истог локалног емитера. 

 

 

III   ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

 

Члан 6. 

 

Јавни конкурс за финансирање локалних медија којима 

се обезбеђује јавно информисање грађана од локалног 

значаја за намене из члана 2. овог Правилника расписује 

и конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу 

средстава у области јавног информисања. 

Конкурс се расписује најмање једном годишње. 

 

Члан 7. 

 

Комисија има председника, заменика председника и три 

члана. 

Председника, заменика председника и чланове 

Комисије именује Општинско веће за буџетску годину у 

којој се средства додељују. 

Комисија има следеће надлежности:  

1.    врши избор програма и пројеката у области 

јавног информисања који се предлажу за  

             финансирање или суфинансирање; 

2.    сачињава  текст конкурса; 

3. разматра пријаве на конкурс; 

4. разматра понуде за медијско информисање   

        грађана емитовањем радио и телевизијског     

        програма и  

5. предлаже Општинском већу  доношење   

        решења о расподели средстава. за намене из 

              члана  2. овог Правилника. 

 

Члан 8. 

 

Текст конкурса садржи: 

 намену средстава за који се расписује конкурс; 

 податке о лицима која су овлашћена за 

подношење пријаве на конкурс; 

 ознаку прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву; 

 рок за подношење пријаве; 

 адресу на коју се пријаве упућују односно 

предају; 

 напомену да се непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће узети у разматрање; 

 друге елементе конкурса. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници 

Општине (вебсајт општине) и у писаним медијима у 

којима општина објављује јавне позиве. 

 

Члан 9. 

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу 

"Пријава на Конкурс за  финансирање или 

суфинансирање локалних медија којима се обезбеђује 

јавно информисање грађана од локалног значаја  у 

области јавног информисања" (Образац број 1 и 2) који 

су у прилогу овог Правилника и чине његов саставни 

део.  

За сваки програм (програмску шему) односно пројекат 

подноси се посебна пријава. 

Уз пријаву подносилац пријаве дужан је да обавезно 

приложи: 

 доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра 

у којем је подносилац пријаве регистрован; 

 преглед основних података о подносиоцу 

пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи  пројекти и сл.), сачињен од стране 

подносиоца пријаве, и  

 детаљан опис програма односно пројекта у 

области јавног информисања за чије 

финансирање или суфинансирање се подноси 

пријава. 

Поред доказа из става 4. овог члана подносилац пријаве 

– емитер је  дужан је да приложи и: 

 доказ о располагању важећом дозволом за 

емитовање у складу са законом или уговором о  

емитовању тематских садржаја програма или 

пројеката са којима конкурише и уговореним 

терминима емитовања, закљученим са емитером 

који има дозволу  терминима (земаљско  или 

кабловско емитовање), 
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 доказ о располагању одговарајућим техничким  

капацитетима (РАТЕЛ) за  покривање жељене зоне 

сервиса (опслуживања). 

Детаљан опис програма односно пројекта у области 

јавног информисања из става 3. овог члана садржи 

следеће елементе: учеснике програма односно пројекта, 

значај, место и време реализације програма односно 

пројекта (приложити опис највише на две странице).  

Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе 

подносиоца пријаве у случају да Општина финансира 

или суфинансира пријављени програм односно пројекат 

у области јавног информисања, према којој одговорно 

лице подносиоца пријаве, под кривичном и 

материјалном одговорношћу, изјављује: 

 да су сви подаци наведени у пријави истинити 

и тачни; 

 да ће додељена средства бити наменски 

утрошена; 

 да ће у складу са уговором и по окончању 

пројекта бити достављен извештај о 

реализацији  

 програма, односно пројекта у области јавног 

информисања на прописаном обрасцу са  

 финансијском документацијом; 

 да ће се доставити два примерка реализованог 

програма и пројекта (на ЦД-у, ДВД, 

програмске кошуљице на ЦД –у у ексел табели,  

новине и сл.). 

Подносиоцима пријаве Образац "Пријава на Конкурс за 

финансирање или суфинансирање програма односно 

пројекта у области јавног информисања" као и образац 

понуде доступни су и на званичној интернет страници 

Општине (веб-сајт Општине ). 

Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом на 

Писарници Општинске управе управе за опште и 

заједничке послове или поштом. 

 

Члан 10. 

 

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана 

закључења конкурса размотри све приспеле пријаве. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће 

узети у разматрање. 

 

Члан 11. 

 

Комисија врши оцену  пројеката полазећи од: 

 значаја пројекта за остваривање јавног 

информисања од локалног значаја; 

 заступљености информативног садржаја у 

јавном гласилу које конкурише; 

 значаја јавног гласила на информисање  

локалног становништва;  

 доприноса социјализацији свих друштвених 

група ( лица са посебним потребама, 

националне мањине, рањиве категорије 

становништва и сл; 

 афирмација општине; 

 одрживост пројекта; 

 нивоа обезбеђених средстава за намене 

утврђене овим Правилником, сразмерно броју  

             прихваћених пројеката и понуда. 

 

Члан 12. 

 

Након истека рока за доставу предлога за расподелу 

средстава Комисија, примењујући критеријуме из члана 

5. овог Правилника, врши избор програма и пројеката и 

сачињава предлог решења о расподели средстава. 

На основу предлога Комисије Општинско веће доноси 

решење о расподели средстава. 

Решење Општинског већа је коначно. 

Решење се објављује на званичној интернет страници 

Општине  (веб-сајт Општине). 

Ако је понуда  за медијско информисање из члана 2. 

неприхватљива због превисоко одређене цене Комисија 

може позвати понуђаче на преговарање о цени из 

понуде.  

 

Члан 13. 

 

Ако није успело преговарање за медијско информисање 

из члана 2. став 1. алинеја 3. Комисија предлаже 

Општинском већу да се са понуђачима обави поновни 

поступак преговарања без јавног објављивања.  

 

Члан 14. 

 

Након коначности решења о расподели средстава, са 

изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори 

о финансирању или суфинансирању програма односно 

пројекта у области јавног информисања. 

Уговор у име Општине потписује Председник. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна 

права и обавезе уговорних страна, обавеза емитера у 

току емитовања емисије из пројекта не може емитовати 

рекламне садржаје, начин (пројектне и уговерене 

активности уз приложену финансијску документација 

коју одређује Општина) и рок за пренос одобрених 

средстава, рок за реализацију програма односно 

пројекта у области јавног информисања, обавеза 

месечног и завршног  подношења извештаја о 

реализацији програма односно пројекта у области 

јавног информисања, као и друга права и обавезе 

уговорних страна. 

 

Члан 15. 

 

Стручне, административне и техничке послове за 

потребе Комисије обавља Канцеларија за локлани 

економски развој – ЛЕР. 

Члан 16. 

 

Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена 

средства за финансирање или суфинансирање програма 

односно пројекта, односно којима је прихваћена понуда 

у области јавног информисања, дужни су да у року од 

15 дана по завршетку програма, односно пројекта за 

који су додељена буџетска средства, а најкасније до 15. 

јануара наредне године, поднесу извештај о реализацији 

тих програма односно пројеката у области јавног 

информисања и доставе доказе о наменском коришћењу 
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финансијских средстава Председнику општине и 

Општинском већу. 

Извештај о реализацији програма односно пројекта у 

области јавног информисања подноси се на обрасцу 

"Извештај о реализацији програма односно пројекта у 

области јавног информисања" (Образац број 3.) који је у 

прилогу овог Правилника и чини његов саставни део. 

Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом  

на писарницу Општинске управе или поштом, 

препорученом пошиљком. 

Извештај о реализованим програмима и пројектима у 

области јавног информисања који су финансирани или 

суфинансирани из буџета Општине путем конкурса 

Општинско  веће доставља Скупштини Општине 

Ивањица најкасније до 31. марта текуће године за 

претходну годину. 

 

Члан 17. 

 

Ако се у току извештавања утвди да је дошло до 

ненаменског коришћења средстава или корисник 

средстава не достави извештај о коришћењу средстава, 

односно достави непотпун и неправилан извештај 

надлежни орган ће тражити да се у року од 8 дана 

изврши допуна или исаправка извеш- таја. 

Ако корисник не поступи по налогу из става 1. овог 

члана, дужан да одобрени исплаћени износ врати са 

каматом по стопи утврђеној законом. 

 

 

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Овај Правилник доноси се на одређено време и 

примењује се у 2013. години. 

 

Члан 19. 

 

Општинско веће Општине Ивањица ће у року од 15 дана 

од дана ступања на правну снагу овог Правилника 

именовати Комисију за доделу средстава у области 

јавног информисања. 

 

Члан 20. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Општине Ивањица". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

Број:06-7/2013-01 
 

 

                                                                                                         

                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                          

                                              Миломир Зорић 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2009 и 

53/2010) и члана 65. Статута општине Ивањица 

(„Службени гласник РС»“ бр.79/2008), 

 

 Општинско веће општине Ивањица, на 

седници одржаној 22.02.2013. године,  донело је 

 

 

ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊАБЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ИВАЊИЦАЗА 2013. ГОДИНУ  

 

 

1. Овим Програмом утврђује се коришћење 

средства за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Ивањица за 2013. годину. 

 

2. За реализацију овог Програма планирана су 

средства у буџету општине Ивањица за 2013. 

годину, у износу од 5.000.000,00 динара и 

неутрошена средста из 2012. године у износу 

2.807.334,50 динара. 

 

3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће 

се за следеће намене сразмерно оствареним 

приходима: 

-субвенцију КЈП „Комунално“ за набавку 

опреме и софтвера за паркинг 

сервис...................................1.500.000,00 динара 

-израда студије стационарног паркирања ......... 

..................................................800.000,00 динара; 

      -постављање видео надзора на Саобраћајницама     

       ...................................... ........1.000.000,00 динара; 

      -акција «Шта знаш у саобраћају»  ....................... 

       ...............................................150.000,00 динара; 

-поправка и изградња саобраћајне 

инфраструктуре ................. 4.357.334,50 динара. 

  

Средства из тачке 3. алинеја 4. реализоваће се 

кроз програм ЈП „Дирекција за путеве, 

грађевинско земљиште и изградњу“ Ивањица. 

 

4. О реализацији  овог Програма стараће се 

Општинска управа - oдељење за финансије и ЈП 

„Дирекција за путеве, грађевинско земљиште и 

изградњу“ Ивањица..  

 

5. Овај Програм објавити у „Службеном листу 

општине Ивањица“.  

                                                                                    

 

         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА        

                                Број: 344-4/2013-01 

 

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

                                                            Миломир Зорић 
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Образложење 

 

 

 Законом о безбедности саобраћаја на путевима 

је прописано да јединица локалне самоуправе, у оквиру 

својих права и дужности, обезбеђује средства за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја. 

Извори средстава су буџет јединице локалне 

самоуправе, наплаћене новчане казне за прекршаје 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима, поклони и прилози покровитеља дати 

јединици локалне самоуправе. Даље је прописано да 

30% средстава од новчаних казни припада буџету 

јединице локалне самоуправе на чијој је територији 

прекршај учињен и да се 50% средстава од 

припадајућих 30% користи за поправљање саобраћајне 

инфраструктуре јединице локалне самоуправе. Средства 

за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

користе се према Програму  који доноси надлежни 

извршни орган јединице локалне самоуправе, на 

предлог тела за координацију.  

 

         

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 16. Одлуке о 

буџету општине Ивањица за 2013. годину («Службени 

лист општине Ивањица» број 10/2012), Председник 

општине Ивањица на предлог Општинске управе 

доноси:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

o употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ивањица за 2013. («Службени лист 

општине Ивањица»  број 10/2012), раздео 3. 

Општинска управа, функција 160 – Опште јавне 

услуге које нису класификоване на другом 

месту, економска класификација 499 – Средства 

резерве – текућа резерва, одобравају се средства 

Установи за предшколско образовање и 

васпитање Дечји вртић Ивањица у износу 

1.760.065,80 динара за плаћање изведених 

радова на објекту „Звончица“ на Мркочевцу . 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују 

се у оквиру рездела 3. – Општинска управа, 

глава 03-Установа за предшколско образовање 

и васпитање дечји вртић Ивањица, функција 

911 – Предшколско образовање, апропријација 

економска класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање.. 

 

3. O реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа - одељење за финансије.  

 

4. Oво решење биће објављено у «Службеном 

листу општине Ивањица». 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                            

                                                           Миломир Зорић 

 

 

 

 

На основу чл. 38. Закона о удружењима ( „Сл. 

Гласник РС“ бр. 51/2009), и на основу члана 46. и 47. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07) и члана 65. Статута општине Ивањица 

(„Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист 

општине Ивањица“ број 7/12 и 9/12) и Општинско веће, 

на седници одржаној дана 22.02.2013. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА 

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА   КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 

 

 Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређују се ближи 

критеријуми, услови, обим, начин и поступак доделе 

средстава удружењима за избор пројеката/програма од 

јавног интереса који се финансирају и суфинасирају   из 

буџета општине Ивањица као и начин и поступак 

враћања средстава уколико утврди да  удружење 

добијена средства не користи за реализовање одобрених 

пројеката/програма.  

 

Члан 2. 

 

 Под програмом од јавног интереса из члана 1. 

сматрају се пројекти/програми у области: социјалане 

заштите, борачко-инвалидске заштите, заштитре лица 

са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштита 

избеглица и интерно расељених са Косова и Метохије, 

подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене 

заштите, заштите и промовисања људских права, 

образовања, науку, културе, заштите животне средине, 

пољопривреде, одрживог развоја, заштите животиња, 

заштита потрошача, борбе против корупције, као и 

хуманитарни програми и други програми у којима  

удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе. 

 

Члан 3. 

 

 Општина Ивањица у финансирању подстицаја 

пројеката/програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање пројеката/програма може учестовати у 

границама средстава одобрених за ту намену у буџету 

општине Ивањица, а на основу критеријума из овог 

Правилника. 
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Члан 4. 

 

 Правно лице из чл.2 овог Правилника  може 

учествовати са више пројеката, а средства из буџета 

општине Ивањица могу се доделити  за финансирање 

једног пројекта чији је он подносилац.  

  

 

Члан 5.  

 

 Пројекти се морају реализовати  на територији 

општине Ивањица. 

 

Члан 6. 

 

 Основни критеријуми за доделу средстава  

удружењима за реализовање Програма од јавног 

интереса су: 

 Да удружење има статус правног лица; 

 Да је седиште правног лица на територији 

општине Ивањица и да се програм од јавног 

интереса реализује на територији општине 

Ивањица; 

 Да је удружење основано у складу са 

прописима којим је уређено оснивање 

удружења и да је уписан у прописани регистар; 

 Да удружење има усвојен годишњи  

програм/план  рада који обухвата 

пројекте/програме и активности у областима 

које су од јавног интереса усвојен од стране 

органа удружења и Општинског већа општине 

Ивањица. 

 

Приоритет за доделу средстава ће имати 

удружења која: 

 Располажу   материјалним и 

кадровским   капацитетима за 

реализацију пројеката/програма уз 

референце које поседују; 

 Своје програме рада усемеравају ка 

већем броју корисника; 

 Могу да обезбеде мерљиве резултате у 

односу на планиране трошкове; 

 Имају висок степен успешности у 

реализовању програма рада и 

пројеката; 

 Своје програмске и пројектне 

активности базирају на усвојеним 

стратешким документима  на локалном 

и националном нивоу. 

 

 Финансирање пројеката/програма из члана 3. 

овог Правилника  врши се на основу јавног конкурса 

који расписује Општинска  управа општина Ивањица, 

Одељење за привреду и друштвене делатности.  

Конкурс се расписује за сваку буџетску годину, а у 

складу са овим Правилником. 

 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Јавни конкурс се објављује у средствима јавног 

информисања и на сајту општине Ивањица и отворен је 

15 дана од дана објављивања у средствима јавног 

информисања. 

  

Члан 8. 

 

 Конкурс из члана 7. овог Правилника спроводи 

Комисија за избор пројеката/програма за доделу 

средстава удружењима (у даљем тексту: Комисија), коју 

именује Председник општине.  

 Комисија у свом саставу има председника и два  

члана. 

 Комисија ради и одлучује у пуном саставу и о 

свом раду води записник. 

  

Члан 9. 

 

 Јавни конкурс садржи: 

 - намену средстава за које се конкурс спроводи, 

 - датум објављивања конкурса, 

 - услове које  испуњава учесник у јавном    

                 конкурсу, 

 - критеријуме за доделу средстава, 

 - процедуру и рок за пријављивање на конкурс, 

 - обавезну документацију која се подноси уз  

                 учешће на конкурс, и 

 - начин објављивања одлуке. 

 

Члан 10. 

 

 Пријаве на конкурс се подносе Комисији за 

спровођење поступка јавног конкурса за доделу 

средстава  удружењима. 

 Пријава на конкурс мора да садржи: 

1. основне податке о подносиоцу пројекта/програма, са 

одговарајућом документацијом. 

- назив и седиште удружења, делатност, 

структуру запослених и људи ангажованих на 

пројектима, ПИБ, матични број, партнере,  

-  пројекте/програме који су досада 

реализовани или су у току,  

- евалуацију најзначајнијих активности у 

претходној години (скраћена верзија),  

              - начин финансирања и финансијски извештај 

за   

                претходну годину,  

- програмске планове за текућу годину, 

 

2. пројекат којим се конкурише за средства, са описом 

истог, циљевима који се  постижу његовом 

реализацијом, тачним подацима о буџету пројекта и 

изворима финансирања, времену и носиоцима 

реализације пројекта; 

 

3. друге податке који су саставни део пријаве на 

конкурс.  

Образац пријаве на конкурс је саставни део 

конкурса  
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Пријава се подноси за укупна или недостајућа 

средства, за реализацију новог или завршетак започетог 

пројекта. 

Неће се разматрати: 

- неблаговремене и непотпуне пријаве,  

- пријаве чији подносилац није извршио своје 

досадашње обавезе према општини Ивањица  у вези 

пројеката/програма које је општина из буџета   

финансирала односно суфинансирала. 

  

Члан 11. 

 

 Конкурсна документација садржи: 

 - пријавни образац, 

 - образац буџета, 

 - фотокопију решења о упису  у регистар, 

 - фотокопију оснивачког акта,  

 - фотокопију финансијског извештаја 

достављеног    надлежним државним   органима за 

претходну годину. 

  

Члан 12. 

 

Из буџета општине Ивањица  неће се 

финансирати: 

 - пројекти са комерцијалним ефектима,  

 - пројекти који су претходних година већ били 

финансирани из општинског буџета а нису 

реализовани, 

- инвестициона улагања у опрему, одржавање и 

изградњу пословног простора, 

- пројекти чије су једине програмске 

активности путовања, студије, учешће на 

конференцијама и сличне активности, 

- награде и спонзорства појединцима и другим 

организацијама. 

  

Члан 13. 

  

 Комисија разматра пријаве и врши бодовање 

сваког пројекта/програма према критеријумима 

наведеним у члану 6. овог Правилника. 

 

Члан 14. 

 

 О спроведеном поступку јавног конкурса 

Комисија води записник и сачињава предлог решења о 

избору пројеката/програма од јавног инетереса који се 

финансирају односно суфинансирају из буџета општине 

Ивањица и исти доставља председнику општине. 

 

Члан 15. 

 

 Председник општине на основу записника и 

предлога Комисије, доноси Решење о избору 

пројеката/програма  који се финансирају односно 

суфинансирају из буџета општине. 

 

Члан 16. 

 

 Резултати Конкурса објављују се на званичној 

интернет презентацији општине као и у средствима 

јавног информисања. 

 

Члан 17. 

 

 По коначности решења из члана 16. овог 

Правилника председник закључује уговор о 

финансирању пројеката.   

 

Члан 18. 

 

 Уговор о финансирању пројеката садржи: 

 1.  Назив пројекта. 

 2. Износ средстава која се додељују из буџета   

                   општине   за реализацију  пројекта. 

 3. Укупну вредност пројекта. 

 4. Датум почетка и завршетка пројекта. 

 5. Права и обавезе уговорних страна. 

 6. Услове за раскид уговора пре истека времена 

на који је закључен. 

 

Члан 19. 

 

 Пројекат се мора реализовати до 31.децембра 

године за коју је расписан Конкурс. 

 Корисници средстава из ове Одлуке дужни су 

да доставе Комисији Извештај о реализацији пројекта у 

року од 15 дана од дана завршетка реализације. 

 Уколико се извештај из претходног става не 

достави као и у случају неблаговремене доставе 

Извештаја и одступања од одобреног пројекта без 

претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта 

са којим је закључен уговор  дужан је да општини  

врати укупан износ средстава одобрених за 

финансирање или суфинансирање пројекта из буџета 

општине , у складу са уговором.  

 У случају из претходног става, подносиоцима 

пројекта неће бити додељена средства у наредној  

години, односно неће бити разматрано њихово учешће 

на конкурсу. 

Члан 20. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Ивањица''. 

 

 

    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА,     

                   01 Број: 06-7/2013 

 

                                    

                                       

                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

            Миломир Зорић 
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