СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 8 јануар 2014

Година VII – Број 1

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009), чл. 5. Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења (''Сл.гласник РС'' бр.8/2012) и члана 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава
удружењима цивилног друштва за избор пројеката/програма која се финансирају или суфинансирају из буџета општине
Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 1/2013 и бр. 2/2013), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2014. годину (
Службени лист општине Ивањица бр.13/13) Општинска управа општине Ивањица - Одељење за привреду и друштвене
делатности расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса удружења у области заштите лица са
инвалидитетом – социјалне услуге – дневни боравак за лица са комбинованим сметњама и лица са сметњама у
менталном развоју
Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса
удружења у области заштите лица са инвалидитетом – социјалне услуге – дневни боравак за лица са комбинованим
сметњама и лица са сметњама у менталном развоју ( у даљем тексту удружења) у 2014.години .
Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине
Ивањица за 2014. годину, у укупном износу од 5.300.000,00 динара.
Право подношења пријаве за доделу средстава имају удружења под условом да им је седиште на територији
општине Ивањица и да обављају делатност на подручју општине, да је директно одговорно за припрему и извођење
програма, да најмање две године пружа услугу дневног боравка, које је поднело годишњи извештај за претходну
буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројеката/програма, уколико је било носилац пројеката/програма у
претходној години, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта/програма.
Општина Ивањица неће финансирати:
 пројекте/програме са комерцијалним ефектима,
 пројекте/програме који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису
реализовани,
 инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 пројекте/програме чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама,
предавања стручњака и сличне активности,
 програме чије су програмске активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама

Избор пројекта/програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума:
•
•
•
•

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.
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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.
Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:
•
•
•

образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис пројекта/програма за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације пројеката/програма и
детаљан буџет пројекта/програма),
копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 2013. годину са доказом
да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),
одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица
( www.ivanjica.gov.rs).
Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
Предложени пројекти/програми учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,
потписани и оверени од стране овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они
ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.
Активности обухваћене пројектом/програмом морају се реализовати до краја календарске године.
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор
пројеката/програма од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком ''Пријава на конкурс за
проjeкте/програме од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати'' препорученом поштом на адресу:
Општинска управа општина Ивањица Одељење за привреду и друштвене делатности, ул.В. Маринковића бр.1. 32250
Ивањица или предајом на писарници Општинске управе ( шалтер бр. 2 у Услужном центру).
Образац пријаве на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица
док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оверене фотокопије).
Пријаве на конкурс могу се поднети до 23.01.2014. године у 15,00 часова, без обзира на начин подношења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија за избор пројеката/програма од јавног интереса удружења размотриће пристигле пријаве и на основу
наведених критеријума утврдити предлог за финансирање односно суфинансирање у 2014.години. Коначну одлуку о
додели средстава доноси Председник општине.
Додатне информације могу се добити на телефон 032-664-425.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
01 Број: 560-2/2014
Начелник Општинске управе
Општине Ивањица
Миланка Коларевић
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ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за привреду и друштвене делатности

Конкурс за доделу средстава из буџета општине Ивањица за финансирање или суфинансирање
програма удружења цивилног друштва – област заштита лица са инвалидитетом – од јавног
интереса за општину Ивањица за 2014. годину

Образац пријаве на конкурс 1
Рок за подношење предлога је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији
општине .

Име/назив
подносиоца
предлога пројекта/програма
Назив пројекта/програма

Број
пројекта/прог
рама

1

формулар попуњавати искључиво на писаћој машини или рачунару

(Овај број одређује комисија и
служи за евидентирање програма)
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМА

1.1. Информације о подносиоцу предлога пројекта/програма
а) Удружење којe подноси предлог
Пуно име удружења (како је навадено у
документу о регистрацији)
Правни статус организације:
Седиште удружења:
Службена адреса:
Телефон/факс:
E-mail адреса:
Овлашћено лице:
Контакт особа (име, презиме, функција у
удружењу, мобилни телефон и
електронска пошта):
Број текућег рачуна
ПИБ (Порески идентификациони број)
ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ ПОДНОСИ:
>овде унети текст<
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1.2. Назив пројекта/програма:
>овде унети текст<

1.3. Локација на којој се одвијају пројектне/програмске активности
( Један пројекат може да се одвија на више локација. Навести назив града, насеља, места, простора)
>овде унети текст<

1.4. Буџет пројекта/ програма у динарима
Укупан буџет пројекта/
програма (А)

Износ који се захтева од
Општине Ивањице (Б)

% од укупног буџета
пројекта/програма
(Б/А x 100)

1.5. Кратак опис програма: (само таксативно набројати без објашњавања)
Трајање пројекта/програма (у
месецима)
Циљеви пројекта/програма
(општи и специфични)
Циљне групе 2
Корисници 3
Очекивани резултати
Главне активности
Партнери

„Циљне групе“ су групе или ентитети на које ће непосредно утицати програмске активности, на нивоу
резултата програма до окончања пројекта/ програма.
3
„Корисници“ су оне групе које ће имати дугорочно корист од пројекта/програма на нивоу заједнице или
одређеног сектора.
2
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2. ОПИС ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМА
2.1. Релевантност предлога
Молимо да у овом делу обезбедите следеће информације:
- Опис и анализа главних проблема и контекста (локални, регионални, национални, међународни)
- Јаснa идентификација кључних проблема које треба решити пројектом/програмом и потреба
циљних група и корисника које треба задовољити
- Образложење коју друштвену промену подржавају активности предвиђене пројектом/програмом,
какав ће утицај имати активности на средину у којој се спроводи.

>овде унети текст<

2.2. Детаљан опис пројекта/ програма
а) Очекивани резултати.
Приказати како ће пројекат/програм побољшати ситуацију циљних група/корисника као и техничке
и управљачке капацитете циљних група и/или локалних партнера, где је применљиво. Настојати да
резултати буду што одређенији и мерљивији у погледу циљне групе, места и времена и да буду
последица спроведених активности.
>овде унети текст<

б) Наведите посебне продукте пројктне/програмске активности, нпр: штампане или аудио/видео
публикације, вебсајт, плакати, флајери, итд.
>овде унети текст<
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в) Предложене активности и њихова ефективност.
Активности се морају приказати по месецима (ако се пројекат/програм остварује сваког месеца),
према очекиваним резултатима и детаљним описом.
Групе активности
Организација која
( у 1,2. итд
реализује активност
унесите називе
Месеци
(носилац пројекта или
( У колоне за одговарајуће месеце у којима
група активности,
партнер – наведите
а у 1.1, 1.2 итд.
предвиђате реализацију пројектних активности треба име организације, не
упсати „X“.)
називе
појединца.)
појединачних
активности)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.
1.1
1.2
1.3 итд.
2.
2.1.
2.2 итд.

Образложите како ћете спроводити сваку од наведених група активности, наведите њихов
садржај, методику и логику повезаности са резултатима и циљевима пројекта/програма:
>овде унети текст<

2.3. Начин спровођења пројекта/програма
Описати:
□ организациона структура и тим предложен за спровођење пројекта/програма
(по функцији: нема потребе наводити имена појединачних особа, детаљније навести у делу 4.);
□ процедуре за праћење (мониторинг) и вредновање (интерна евалуација) Образложите на који ћете
начин вршити мониторинг и евалуацију пројекта;
Навести ко ће, када и како прикупљати кључне информације и податке о томе да ли се активности
спроводе по плану и да ли су постигнути очекивани резултати? Навести облик/извор информација .
>овде унети текст<

2.4. Одрживост
Навести могућности или начине за наставак свих или неких активности пројекта/ програма након
истека финансирања активности у овом предлогу.
>овде унети текст<

8
Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

8 јануар 2014

9
8 јануар 2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 1

3. БУЏЕТ ПРОЈЕКТА/ ПРОГРАМА

Наведите да ли је овим пројектом/програмом конкурисано за средства код државних или других институција,
односно донатора.
Што приближније специфицирати активности тако да се на основу описа могу проценити трошкови
активности и навести процењен број циљне групе/корисника активности
I ОЧЕКИВАНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА:
А.

Сопствена средства:

Б.

Остали извори средстава:

1.

Средства буџета општине

2.

Средства буџета Републике

3.

Средства спонзора

4.

Остали

Објашњење буџетске линије1

Износ

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА: (А+Б) :
II ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА (навести појединачно врсте
трошкова):
1.

Људски ресурси

1.1.
1.2.
1.3.
2.

Путни трошкови

2.1.
2.2...
3.

Опрема и материјал

3.1.
3.2...
4.

Локална канцеларија

4.1.
4.2.
4.3...
5.... Остали трошкови, услуге
УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА:
* Наведени новчани износи морају се исказати у бруто износу.
1

У овој колони се мора дати наративно објашњење сваке буџетске линије, са навођењем активности из описа активности

пројекта .Конкретно, треба да буде јасно зашто је потребан одређени број ставки и како су оне повезане са пројектом.
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4. ОСОБЉЕ АНГАЖОВАНО НА ПРОЈЕКТУ/ ПРОГРАМУ
(Набројте све особе које ће учествовати у пројекту/програму и детаљно објасните улогу сваке од
њих и кључне квалификације)
Напомена: Ангажовање особа на пројекту врши се у складу са Законом о раду, односно Законом о
јавним набавкама.

Име и презиме

Функција у тиму за
реализацију програма

Квалификације (навести
формално образовање,
додатне едукације итд.)
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5. ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
(уколико је планирано да се пројекат/програм реализује у партнерству са другом организацијом)
Основни подаци о партнерској организацији:
(Додати посебну табелу за сваку партнерску организацију)
Пуно име организације (како је наведено
у документу о регистрацији):
Правни статус организације (приложити
документацију о регистрацији
организације):
Службена адреса:
Телефон/факс:
E-mail адреса:
Контакт особа (име, презиме и функција
у организацији):
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6. ИЗЈАВА ПАРТНЕРА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА
Попуњавају само организације које имају партнерство, свака организација појединачно

Ја, доле потписани, у име_______________________________(навести назив организације),
партнерске организације програма потврђујем да сам:
(а) прочитао целокупан предлог пројекта/ програма,
(б) да сам сагласан са садржајем предлога пројекта/ програма и
(в) да сам сагласан са садржајем партнерског споразума који дефинише улогу партнерске
организације у име које потписујем ову изјаву
Име и презиме:
Организација:
Функција у организацији:
Потпис и печат:
Датум и место:
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7. КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА
7.1. Искуство у реализацији пројеката/ програма
(Молимо вас да наведете програме и пројекте за чију реализацију је као носилац пројекта или као
партнер, било задужено ваше удружење у протекле три године. Представите сваки пројекат/програм
на појединачној табели)
Назив пројекта/програма

Место, локација и простор и локација
реализације пројекта/програма
Најзначајнији резултати
пројекта/програма
Улога вашег удружења (носилац
пројекта/програма или партнер) као и на
који начин сте учествовали у
реализацији пројекта/програма и колико
запослених или волонтера било
укључено у пројекат/програм
Партнери пројекта/програма (за оне
пројекте/програме у којима сте били
носилац пројекта/програма)
Донатор
Трошкови пројекта/програма
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7.2. Структура запослених у удружењу и други ресурси
Број стално и привремено
запослених у вашем удружењу по
категоријама ( нпр. директор,
менџер,
стручни
сарадници,
рачуновођа; назначите њихова
радна места.)

Опрема и просторни капацитети
Остали релевантни ресурси (нпр.
волонтери,
сарадничке
организације)

Радно место

Број
запослених
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8. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА
Ја, доле потписани/доле потписана, одговоран /одговорна за пројекат/програм у име
организације/групе подносиоца програма, потврђујем да су:
(а) информације изнете у предлогу пројекта/ програма тачне,
(б) да подносилац пријаве и његови партнери испуњавају све услове из конкурсне документације да
учествују у реализацији овог пројекта/ програма
(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта/програма имају и
професионалне компетенције и наведене квалификације
(г) да се добијена средства неће користити за друге намене осим за немене прописане Правилником о

начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор
пројеката/програма која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина
Ивањица бр. 1/2013 и бр. 2/2013) и Јавног конкурса.
(д) да ће _______ % од укупних трошкова пројекта/програма бити обезбеђено из других извора, не
рачунајући буџет Општине Ивањица.
(ђ) да ће средства добијена из буџета Општине Ивањица за финансирање програма и пројеката удружења
цивилног ( област заштита лица са инвалидитетом) у 2014. години, у случају отказивања пројекта у пуном
износу вратити.
(е) да ће ако буде одобрено, учешће Општине Ивањица у финансирању наведеног пројекта бити на
одговарајући начин истакнуто у штампаним материјалима (програм, плакат, каталог, флајер…) везаним за
пројекат.

Име и презиме:
Функција у организацији:
Потпис и печат:
Датум и место:
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У прилогу обрасца пријаве доставити:
1. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за
претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),
2. одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.
Напред наведене доказе достављају се у овереној фотокопији.
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