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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2014 БРОЈ 13

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шл. 44 Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007), шл. 38
ст. 5 Закпна п удружеоима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09) и шл. 58 Статута ппщтине Курщумлија
(„Сл. лист ппщтине Курщумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 7/11), Председник ппщтине Курщумлија
дпнпси
ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ И ДППУНИ
ПРАВИЛНИКА П НАЧИНУ ФИНАНСИРАОА ПРПЈЕКАТА
УДРУЖЕОА ГРАЂАНА
Члан 1.
У шлану 11. Правилника п нашину финансираоа прпјеката удружеоа грађана дпдаје се
јпщ један став и тп шетврти кпји гласи:
Дппунски критеријуми за расппделу средстава за удружеоа грађана у пбласти
сппртскп рекреативне активнпсти су:
Ранг такмишеоа;
Ппстигнути резултати;
Брпј такмишара у редпвнпм систему такмишеоа;
Трпщкпви такмишеоа.
Члан 2.
У свему псталпм Правилник п нашину финансираоа прпјеката удружеоа грађана брпј I110-4/014 пд 01.9.2014. гпдине пстаје непрпмеоен.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-110-4/014
У Курщумлији, 01.10.2014. гпдине
КУРШУМЛИЈА
Председник општине Куршумлија
Радољуб Видић, дипл. ецц.с.р.
На пснпву шлана 6. став 1. Правилника п нашину финансираоа прпјеката Удружеоа
грађана („Службени лист ппщтине Курщумлија“ бр. 11/2014 и 13/2014) Председник ппщтине
Курщумлија дпнпси
ПДЛУКУ П РАСПИСИВАОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА
СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2015. ГПДИНУ
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Члан 1.
Расписује се Јавни кпнкурс за финансираое прпграма пд јавнпг интереса удружеоа
грађана. На кпнкурсу мпгу да ушествују удружеоа грађана кпја су регистрпвана на теритприји
ппщтине Курщумлија, с тим да све прпјектне активнпсти мпрају реализпвати на теритприји
ппщтине Курщумлија или ван теритприје ппщтине Курщумлија, али да свпјим активнпстима
представљају ппщтину.
Члан 2.
Средства се дпдељују за реализацију прпјеката из следећих пбласти:
Спцијална защтита, бпрашкп-инвалидска защтита, защтита интернп расељених лица са Кпспва и
Метпхије и избеглица, защтита лица са инвалидитетпм, ппдстицаое наталитета, ппмпћи
старима, здравствене защтите и прпмпвисаоа људских и маоинских права, пбразпваоа,
науке, инфпрмисаоа, защтите живптне средине, пдрживпг развпја, защтите живптиоа,
защтите пптрпщаша, бпрбе прптив кпрупције, кап и други прпграми у кпјима удружеое
искљушивп и неппсреднп следи јавне пптребе, кап прпграми из пбласти активнпсти кпје се
пднпсе на јашаое сарадое између владинпг, цивилнпг и бизнис сектпра, прпграми за
пмладину, прпграм активнпсти заснпваних на вплпнтеризму, превенција насиља и афирмацију
грађанскпг активизма.
Члан 3.
Укупнп распплпжива средства за реализацију прпјеката пп пвпм кпнкурсу изнпсе
4.000.000,00 динара.
Максимална вреднпст прпјекта кпјим Удружеое грађана мпже кпнкурисати је
100.000,00 динара.
Члан 4.
Предлагаш је пбавезан да дпстави следећу дпкументацију:
- Пријавни пбразац и пбразац за бучетски прпјекат;
- Кппија рещеоа п упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
- Кппија ПИБ пбрасца;
- Кппија картпна деппнпваних пптписа;
- Кппија лишне карте пдгпвпрнпг лица;
- Кппија Статута ппднпсипца пријаве;
- Финансијски план.
Члан 5.
Пријава на кпнкурс са свпм пптребнпм дпкументацијпм дпставља се у затвпренпј
кпверти са назнакпм „Пријава на кпнкурс за финансираое прпјеката пд јавнпг интереса
удружеоа грађана – не птварати“ путем ппщте на адресу Опщтина Курщумлија, ул.
Прплетерских бригада бб или лишнп на писарници Опщтинске управе ппщтине Курщумлија.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве се неће разматрати.
Удружеое грађана мпже да ппднесе самп једну пријаву.
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са интернет странице ппщтине Курщумлија
www.kursumlija.org.
Члан 6.
Сви прпјекти кпје су ппднпсипци пријава предали ће бити прпцеоени у складу са
следећим критеријумима:
1. Усклађенпст прпјекта са захтевим кпнкурса
Максимално 10 бодова
2. Референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује прпграм, дужина трајаоа прпграма, брпј
лица кпја се укљушује у прпграм, мпгућнпст развијаоа прпграма и оегпва пдрживпст
Максимално 10 бодова
3. Остварени резултати претхпдних гпдина и кадрпвска ппремљенпст
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Максимално 10 бодова
4. Циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен унапређеоа стаоа у
пбласти у кпјпј се прпграм спрпвпди
Максимално 10 бодова
5. Сарадоа и праћеое јавнпг интереса и знашаја лпкалне заједнице
Максимално 10 бодова.
Члан 6.
Рпк за ппднпщеое пријава на пвај кпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг
ппзива.
Пп заврщетку кпнкурса и пбраде пријава Кпмисија ће у рпку пд 15 дана пд заврщетка
кпнкурса израдити извещтај п спрпведенпм кпнкурсу.
Извещтај садржи све ппднете пријаве, кпнашну ранг листу са бпдпвима предлпжених
прпјеката и предлпг пдлуке п избпру прпјеката кпји ће се финансирати из бучета ппщтине
Курщумлија.
Извещтај и прелиминарна листа пбјављују се на пгласнпј табли ппщтине Курщумлија и
на званишнпј интернет презентацији ппщтине Курщумлија www.kursumlija.org.
Извещтај се дпставља Председнику ппщтине кпји дпнпси пдлуку п избпру прпјеката и
дпдели средстава кпји се финансирају из бучета ппщтине Курщумлија. На пснпву пдлуке,
председник ппщтине Курщумлија закљушује Угпвпр п финансираоу прпјеката удружеоа
грађана средствима из бучета ппщтине Курщумлија.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-110-4/014-3
Дана 03.10.2014. гпдине
КУРШУМЛИЈА
Председник општине Куршумлија
Радољуб Видић дипл. ецц.с.р.
На пснпву шлана 6. став 1 Правилника п нашину финансираоа прпјеката Удружеоа
грађана („Службени лист ппщтине Курщумлија“ бр. 11/2014 и 13/2014) Председник ппщтине
Курщумлија дпнпси
ПДЛУКУ П РАСПИСИВАОУ ЈАВНПГ КПНКУРСА
ЗА ФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА УДРУЖЕОА ГРАЂАНА
У ПБЛАСТИ СППРТСКП - РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНПСТИ
СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2015. ГПДИНУ
Члан 1.
Расписује се Јавни кпнкурс за финансираое прпграма пд јавнпг интереса удружеоа
грађана у пбласти сппртскп – рекреативне активнпсти. На кпнкурсу мпгу да ушествују удружеоа
грађана кпја су регистрпвана на теритприји ппщтине Курщумлија, с тим да све прпјектне
активнпсти мпрају реализпвати на теритприји ппщтине Курщумлија или ван теритприје
ппщтине Курщумлија, али да свпјим активнпстима представљају ппщтину.
Члан 2.
Укупнп распплпжива средства за реализацију прпјеката пп пвпм кпнкурсу изнпсе
12.000.000,00 динара.
Члан 3.
Предлагаш је пбавезан да дпстави следећу дпкументацију:
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-

Пријавни пбразац и пбразац за бучетски прпјекат;
Кппија рещеоа п упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР);
Кппија ПИБ пбрасца;
Кппија картпна деппнпваних пптписа;
Кппија лишне карте пдгпвпрнпг лица;
Кппија Статута ппднпсипца пријаве;
Финансијски план.
Члан 4.
Пријава на кпнкурс са свпм пптребнпм дпкументацијпм дпставља се у затвпренпј
кпверти са назнакпм „Пријава на кпнкурс за финансираое прпјеката пд јавнпг интереса
удружеоа грађана у пбласти сппртскп - рекреативне активнпсти – не птварати“ путем ппщте на
адресу Опщтина Курщумлија, ул. Прплетерских бригада бб или лишнп на писарници
Опщтинске управе ппщтине Курщумлија.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве се неће разматрати.
Удружеое грађана мпже да ппднесе самп једну пријаву.
Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети са интернет странице ппщтине Курщумлија
www.kursumlija.org.
Члан 5.
Сви прпјекти кпје су ппднпсипци пријава предали ће бити прпцеоени у складу са
следећим критеријумима:
1. Усклађенпст прпјекта са захтевим кпнкурса
Максимално 10 бодова
2. Референце прпграма: пбласт у кпјпј се реализује прпграм, дужина трајаоа прпграма, брпј
лица кпја се укљушује у прпграм, мпгућнпст развијаоа прпграма и оегпва пдрживпст
Максимално 10 бодова
3. Остварени резултати претхпдних гпдина и кадрпвска ппремљенпст
Максимално 10 бодова
4. Циљеви кпји се ппстижу: пбим задпвпљаваоа јавнпг интереса, степен унапређеоа стаоа у
пбласти у кпјпј се прпграм спрпвпди
Максимално 10 бодова
5. Сарадоа и праћеое јавнпг интереса и знашаја лпкалне заједнице
Максимално 10 бодова
Дппунски критеријуми су:
- Ранг такмишеоа;
- Ппстигнути резултати;
- Брпј такмишара у редпвнпм систему такмишеоа;
- Трпщкпви такмишеоа.
Члан 6.
Рпк за ппднпщеое пријава на пвај кпнкурс је 15 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг
ппзива.
Пп заврщетку кпнкурса и пбраде пријава Кпмисија ће у рпку пд 15 дана пд заврщетка
кпнкурса израдити извещтај п спрпведенпм кпнкурсу.
Извещтај садржи све ппднете пријаве, кпнашну ранг листу са бпдпвима предлпжених
прпјеката и предлпг пдлуке п избпру прпјеката кпји ће се финансирати из бучета ппщтине
Курщумлија.
Извещтај и прелиминарна листа пбјављују се на пгласнпј табли ппщтине Курщумлија и
на званишнпј интернет презентацији ппщтине Курщумлија www.kursumlija.org.
Извещтај се дпставља Председнику ппщтине кпји дпнпси пдлуку п избпру прпјеката и
дпдели средстава кпји се финансирају из бучета ппщтине Курщумлија. На пснпву пдлуке,
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председник ппщтине Курщумлија закљушује Угпвпр п финансираоу прпјеката удружеоа
грађана средствима из бучета ппщтине Курщумлија.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа и пбјавиће се у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј: I-110-4/014-4
Дана 03.10.2014. гпдине
КУРШУМЛИЈА
Председник општине Куршумлија
Радољуб Видић дипл. ецц.с.р.
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