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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2015 БРОЈ 17 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 61. Статута
општине Куршумлија(„ Сл. лист Општне Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/011) и члана 18.
Пословника о раду Општинског већа („ Сл. лист Општине Куршумлија“ бр. 3/09) Општинско веће
општине Куршумлија на седници одржаној дана  12.10.2015. године, доноси

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ додела стипендија ученицима и студентима на територији општине
Куршумлија за школску 2015/2016 годину из буџета општине Куршумлија у оквиру
позиције-Накнада за социјалну заштиту-стипендије ученицима и студентима. Обавезује се
Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима да распише конкурс за доделу
стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској
2015/2016 години.

2. Стипендију  могу остварити ученици средњих школа и студенти основних академских,
основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је
оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који
имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица-
боравиште).

3. Да би остварили право на стипендију ученици и студенти морају да имају пребивалиште на
територији општине Куршумлија( за избегла и расељена лица-боравиште), да је укупан
месечни приход чланова породице ученика односно студента мањи од 100% просечне
месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем
објављеном податку Репубичког завода за статистику у тренутку објављивања конкурса или
да је укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента мањи од 150%
просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више
деце.

4. Право на стипендију нема студент који је у радном односу, студент на мастер студијама и
специјалистичким струковним студијама, или студент/ученик који је право на стипендију
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остварио  одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда,
као ни ученик који има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2015/16 години.

5. Приликом пријављивања на конкурс ученици и студенти су дужни да приложе:

-Пријаву за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту,

-Потврду средње школе/ високошколске установе да ученик/ студент редовно похађа наставу и да
је први пут уписан у одређени разред/ годину у текућој школској 2015/2016 години ( за апсолвенте
потврда да је у школској 2014/2015 уписао завршну годину студија),

-Уверење о заједничком домаћинству које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган
Општинске управе,

-Доказ о просечном месечном приходу за задња 3 месеца који претходне дану расписивања
конкурса, а за незапослене потврда Националне службе за запошљавање,

-Фотокопију личне карте или уверење о месту пребивалишта( за избегла и расељена лица доказ о
боравишту).

-Потврда средње школе о броју неправданих изостанака до момента подношења пријаве на
конкурс.

Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од
10 месеци, а апсолветни у трајању од 4 месеца.

Пријава са потребном документацијом се подноси општини Куршумлија-Општинској Комисији за
доделу стипендија ученицима и студентима , у информационо - услужном  центру, најкасније до
14.11.2015. године за ученике средњих школа, односно од 16.11.2015.године до 30.11.2015.
године за студенте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Напомена: Средње школе са територије општине Куршумлија су дужне да општини Куршумлија-
Рачуноводству општинске управе до 5-ог у месецу за претходни месец доставе податке о броју
неоправданих изостанака за ученике који су испунили услове конкурса и остварили право на
општинску стипендију  а  имају више од 8 неоправданих изостанака, што ће се регулисати
посебним уговором. Општина Куршумлија ће обуставити исплату стипендије  уколико се утврди да
одређени ученик има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2015/16 години.

Ученици који похађају средње школе ван територије општине Куршумлија и који испуне
услове конкурса и остваре право на општинску стипендију биће у обавези да до 5-ог у месецу за
предходни месец доставе потврду средње школе о броју неоправданих изостанака, у противном
иста ће им се обуставити.
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6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “ Службеном листу Општине

Куршумлија”.

7. Одлуку доставити: Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, рачуноводству
и  архиви.

Број: II-02-158/015-4
У Куршумлији, 12.10.2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.

2.
На основу чл. 44 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007), чл. 38 ст. 5

Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 99/2011-др.закони) и чл. 61 Статута општине
Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Општинско веће општине
Куршумлија не седници одржаној дана 12.10.2015. године доноси:

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Члан 1.

Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак
финансирања удружења грађана средствима буџета општине Куршумлија.

Члан 2.

Право учешћа у расподели средстава буџета општине Куршумлија имају удружења грађана
која су регистрована на територији општине Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају
реализовати на територији општине Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да
својим активностима представљају општину.

Члан 3.

По овом Правилнику општина Куршумлија узима учешће у финансирању пројеката,
програма и програмских активности Удружења грађана, а средства за финансирање опредељују се
Одлуком о буџету општине Куршумлија за сваку буџетску годину.

Вредновање пројеката и захтева врши надлежна комисија коју образује председник општине
Куршумлија.

Члан 4.

Једно Удружење грађана може учествовати са једним или више предлога пројекта на
једном конкурсу.
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Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине

Куршумлија укључују:

- Трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама,

- Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта,

- Остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање,
евалуација пројекта, оглашавање, штампање, трошкове организације обука итд.,
укључујући тррошкове финансијских услуга (банкарских провизија),

- Трошкови ПДВ-а,

- Куповина непокретности – земљишта и пословног простора, реновирање и адаптација
пословних просторија, закуп пословних просторија и комуналне услуге.

Неприхватљиви трошкови, односно трошкови који се не могу финансирати из средстава буџета
општине Куршумлија су:

- Дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате,

- Друге ставке које се већ финансирају из других пројеката.

Члан 5.

Средства намењена удружењима грађана из чл. 2 овог Правилника могу да се користе за
реализацију пројеката и захтева из следећих области:

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и
Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима,
здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке,
информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите
потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и
непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање
сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности
заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмација грађанског активизма.

Члан 6.

Председник општине Куршумлије доноси одлуку о расписивању јавног конкурса (са
текстом конкурса) за учешће општине Куршумлија у финансирању пројеката Удружења грађана
средствима буџета општине Куршумлија.

Јавни конкурс се расписује најмање једном годишње.

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва финансијска
средства буџета планирана за пројекте, јавни конкурс се може расписати и више пута.

Члан 7.
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Текст конкурса садржи:

1. предмет јавног конкурса;

2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи;

3. организације које имају право на подношење пријава;

4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава;

5. максимална вредност пројекта којим Удружење грађана може конкурисати;

6. документа која је потребно приложити уз пријаву;

7. по потреби ближа упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу
средстава за финансирање пројеката Удружења грађана;

8. место и рок за достављање пријаве;

9. рок за доношење одлуке о избору;

10. начин објављивања одлуке.

Ближа упутства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и
критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката за област за коју се расписује јавни
конкурс, као извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса.

Јавни конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на огласној табли општине
Куршумлија и званичној интернет презентацији општине Куршумлија.

Члан 8.

Удружење грађана подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне
документације у предвиђеном року Комисији.

Конкурсна документација садржи:

- Пријавни образац и образац за буџетски пројекат;

- Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);

- Копија ПИБ обрасца;

- Копија картона депонованих потписа;

- Копија личне карте одговорног лица;

- Копија Статута подносиоца пријаве;

- Финансијски план.
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Пријавни образац је саставни део овог Правилника.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и
оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на
најбољи могући начин.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се
сматрати важећом.

Члан 9.

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци.

Пријава се предаје на писарницу општине Куршумлија или шаље поштом на следећу адресу:
Општина Куршумлија, Комисија за вредновање пројеката удружења грађана, ул. Пролетерских
бригада бб.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене
на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, уз
назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“.

Име и адреса подносиоца пријаве и назив пројекта.

Члан 10.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека
последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Члан 11.

Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним
овим Правилником.

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са следећим
критеријумима:

1. Усклађеност пројекта са захтевим конкурса

Максимално 10 бодова
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2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица
која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост

Максимално 10  бодова

3. Остварени резултати претходних година и кадровска опремљеност

Максимално 10  бодова

4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у
области у којој се програм спроводи

Максимално 10  бодова

5. Сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице

Максимално 10  бодова

Максимални укупни резултат 50 бодова.

Члан 12.

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити
сачињена бодовна ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта.

Отварање пристиглих предлога пројеката вршиће се пред присутним члановима комисије.

Подносиоци предлога пројеката могу бити позвани од стране Комисије за презентацију свог
предлога пројекта у случају нејасноћа.

Члан 13.

У случају подношења предлога пројекта који је неблаговремен, недозвољен и поднет од стране
неовлашћеног лица, исти ће бити одбијен.

Члан 14.

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса
израдити извештај о спроведеном конкурсу.

Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и
предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Куршумлија.

Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Куршумлија и на
званичној интернет презентацији општине Куршумлија www.kursumlija.org.

Извештај се доставља Председнику општине који доноси одлуку о избору пројеката и додели
средстава који се финансирају из буџета општине Куршумлија. На основу одлуке, председник
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општине Куршумлија закључује Уговор о финансирању пројеката удружења грађана средствима из
буџета општине Куршумлија.

Члан 15.

Уговор о финансирању пројекта из буџета општине Куршумлија садржи:

- податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање);

- назив и садржину пројекта;

- укупну вредност пројекта;

- износ средстава која се додељују из буџета општине Куршумлија за реализацију пројекта;

- права и обавезе уговорних страна;

- услове за раскид уговора;

- начин решавања спорова.

Текст Уговора је саставни део овог Правилника.

Члан 16.

Корисници средстава из овог Правилника дужни су да Комисији доставе наративни и финансијски
извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта, односно
најкасније до 01. фебруара наредне године.

Образац за наративни и финансијски извештај је саставни део овог Правилника.

Уколико удружење грађана није достављало тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су
одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет општине
Куршумлија врате уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида уговора о додели
средстава уз увећање каматне стопе законом утврђене.

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у случају
непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у буџет
општине Куршумлија, Председник општине уз сагласност Општинског већа општине Куршумлија
ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно кршење уговорних
одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета општине Куршумлија.

Уколико се правноснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета
општине Куршумлија вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим
удружењима грађана по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из
буџета општине Куршумлија, изузетно након три године, ако се представник (овлашћено лице)
корисника средстава промени, именовањем новог представника.

Члан 17.
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Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину финансирања
пројеката удружења грађана („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.11/14).

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

Број: II-02-158/015-5
Дана: 12.10.2015. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Председник општинског већа
Радољуб Видић дипл. eцц.с.р.

3.
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 69.

Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005,
101/2005, 62/2006 85/2006, 54/2009 и 73/2010),члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист
општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа
(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09 и 7/11), а на основу захтева и финансијских планова МЗ
Пролом, МЗ Луково и МЗ Мердаре, Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној
дана 12.10.2015.године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

I. УСВАЈА СЕ предлог Одлуке о расподели средстава Месних заједница.

II. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

III. Закључак доставити:Рачуноводству СО-е Куршумлија, служби МЗ и архиви.

Број: II-02-158/2015-2
У Куршумлији, 12.10.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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