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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
расписуjе
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015. годину за реализацију
пројеката удружења грађана у општини Неготин
Укупан износ средстава намењен финансирању/суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса
у општини Неготин за 2015.годину, износи 4.700.000,00 динара.
1.Предмет конкурса
Општина Неготин ће финансирати програме/пројекте од јавног интереса за општину , у 2015. години из
следећих области:
1) социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге
о старим особама,
2) унапређење положаја деце и младих ,
3) заштите и промовисања људских и мањинских права,
4) одрживог развоја и развоја хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и
непосредно следе јавне потребе и интересе.
2.Учесници конкурса
Учесници Јавног конкурса за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015.
годину намењених пројектним активностима удружења грађана (у даљем тексту: Јавни конкурс) могу
бити:
-организације, удружења и друштва која своју активност реализују на територији општине Неготин и
уписана су у регистар код надлежног органа и регистрованa најмање једну годину.
Једна организација, удружење и друштво може да конкурише само са једним пројектом.
3. Критеријуми за оцењивање програма
Општи критеријуми су:
- да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима (“Службени гласник РС”,бр 51/09 и
99/2011 др.закон) и да је регистровано на територији општине Неготин;
- да се програм /пројекат реализује на територији општине Неготин,
-да је удружење директно одговорно за припрему и извођење програма/пројекта.
Посебни критеријуми
Поред општих критеријума за утврђивање приоритетних пројеката за расподелу средстава
дефинисаних чланом 5. наведеног правилника, су да
- активности предвиђене захтевом директно утичу на унапређење рада удружења и побољшање
квалитета живота и рада чланова удружења и шире заједнице у оквиру области деловања
удружења
- да су активности пројекта јасно разложене и дефинисане у погледу броја и улоге учесника,
циљних група, очекиваних резултата пројекта и финансијских трошкова
- да су активности пројекта-програма везане за временски период до 31.12.2015 као и да је
њихов временски план јасно дефинисан а сва плаћања извршена до 20.12.2015
- да је удружење благовремено поднело извештај за претходну буџетску годину у складу са
уговором за реализацију пројекта/пројекта и завршило све активности за које је
добило средства од општине у претходној години
- да удружење није у поступку ликвидације, стечаја и или под привременом забраном
обављања делатности
- да удружење нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама пореског
осигурања
-право на подношење захтева имају и подружнице удружења која нису регистрована на територији
општине Неготин ако сродна удружења из те области већ нису регистрована и не раде на територији
општине Неготин
- захтеви испуњавају опште и посебне услове конкурса
Прихватљиви трошкови:
А) Трошкови директно везани за реализацију наведених пројектних активности
1. Предавања и стручни ангажман спољњих експерата за специфичне активности у пројекту у
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максималном износу до 20.000,оо дин бруто по уговореном послу ( доказ Уговор о
ангажовању, извештај о обављеном послу, листа учесника)
2. Трошкови ангажовања лица која дирекно раде на реализацији
пројектних активности и општих послова у максималном месечном износу до износа
минималног личног дохотка на нивоу РС ( доказ уговор о ангажовању, Правилник и Статут
удружења ) a периоду трајања пројекта
4. Трошкови материјала за едукацију или опреме за реализацију пројектних активности
директно везаних за област рада удружења које могу бити доступни свим члановима
Удружења ( доказ предрачуни – три понуде)
5. Набавка специфичне опреме и материјала чланове удружења из области 1) социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге о
старим особама, ( доказ – предрачун или три понуде)
6.Трошкови превоза који су директно повезани са активностима у пројекту за чланове
удружења и лица која раде на реализацији пројектних активности ( доказ- карте за превоз
или 3 понуде за уговор о превозу за специфичну релацију)
7. Трошкови кетеринга као пратеће активности пројекта у максималном износу до 300 дин по
учеснику пројектне активности ( доказ рачун, листа учесника)
8. Трошкови промоције пројектних активности и рада удружења ( доказ рачун, три понуде)
9. Трошкови учешћа за аплицирање на конкурсима других донатора (доказ финансијски
извештај пројектне апликације у максималном износу до 20% од укупног буџета пројекта
Б) Трошкови рада канцеларије у максималном износу који се односи на
1. Износ месечне претплате за телефон у износу до 800,00 дин и АДСЛ у износу до 1800,00
дин ( доказ рачун)
2. Трошкове струје и грејања просторија удружења у максималном износу до 4000,00
месечно у зимским и до 1000,оо динара у летњим месецима, трошкови комуналних услуга
( доказ рачун)
3. Трошкови канцеларијског материјала у максималном износу до 1000,оо дин месечно
( доказ рачун)
4. Трошкови набавке хигијенских средстава за одржавање просторија у максималном износу
до 1000,00 дин месечно *само за удружења из области 1) социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге о старим
особама ( доказ рачун)
5. Трошкови хигијенско - санитарног одржавања просторија у максималном износу до 4000
дин месечно у бруто износу *само за удружења из области 1) социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и друштвене бриге о старим особама
(доказ- уговор о ангажовању лица за услуге хигијенско-санитарног одржавања
просторија)
6. Трошкови закупа просторија које су седиште удружења а неопходне су за реализацију
пројектних активности – ( доказ три понуде за закуп, уговор о закупу)
7. Трошкови радова текућег одржавања и уређења у циљу коришћења просторија
које користи удружење као своје седиште – кречење зидова, фарбање столарије, текуће
поправке инсталација, тоалета, замена стакала(доказ-три понуде, рачун о извршеним
услугама)
8. Трошкови финансијских услуга ( банкарске провизије и сл.)
9.

Трошкови рачуноводствених услуга за потребе удружења у максималном укупном износу до
10.000 дин за период до 12 месеци ( доказ уговор, три понуде)

Неприхватљиви трошкови
1.Сви трошкови из групе Прихватљиви трошкови који превазилазе наведене прихватљиве износе
2. Трошкови грађевинских радова у циљу реновирања, адаптације и реконструкције објеката које
Удружење користи за свој рад - седиште, а који нису у власништву локалне самоуправе.
4.Пријава на конкурс
Пријаве на Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на Писарници Oпштинске управе општине
Неготин, која се налази на Тргу Стевана Мокрањца бр. 1, или се шаљу поштом у затвореној коверти са
назнаком:
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ОПШТИНА НЕГОТИН – Комисији за расподелу средстава за пројекте
невладиних организација,удружења и друштава у 2015.години
ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1
"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине
Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин ".
Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ___________________________________
Контакт особа и број телефона:
______________________________
Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси и:
- Образац пријаве на Јавни конкурс,
- Образац предлога пројекта,
- Образац предлога буџета предлога пројекта
- Оверену изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта
- Решење о упису у регистар код надлежног органа,
- Фотокопију картона депонованих потписа за текући рачун.
5.Конкурсна документација
Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета предлога пројекта и
Изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта могу се преузети на званичној интернет
презентацији Општине Неготин (www.negotin.rs, www.invest.negotin.rs). Образац пријаве на Jавни
конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета пројекта и изјаву о прихватању обавезе
реализације пројекта морају бити читко попуњени, оверени и потписани од стране лица које је
овлашћено за заступање организације односно удружења. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
Јавни конкурс неће бити разматране.
Извештавање о реализацији одобрених средстава подносилац захтева потребно је да спроведе у складу
са Правилником о начину поступку и критеријумима за избор пројеката-програма од јавног интереса за
доделу средстава из буџета Опшине Неготин и одредбама Уговора о финансирању/суфинансирању
програма и пројеката од јавног интереса у општини Неготин за 2015 годину.
6.Поступак доделе средстава
Поступак, оцену и предлог одлуке о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс
извршиће Комисија за расподелу средстава за пројекте невладиних организација, удружења и
друштава у 2015. години у складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор
пројеката-програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Опшине Неготин и у складу са
навединим општим и посебним критеријумима и свим одредницама конкурса.
Допунски Критеријуми за оцењивање предлога програма и пројеката су :
1. Испуњеност општих услова
2. Испуњеност посебних услова
3. Реалан финансијски и временски план усклађен са захтевима конкурса
4. Капацитет подносиоца и искуства у претходном периоду
5. Обезбеђено учешће сопствених средстава или суфинансирање из других извора
6. Одрживост програма и пројеката
7. Утицај предлога програма и пројеката на квалитет живота и рада чланова удружења
8. Иновативност предлога програма и пројеката
9. Обезбеђено партнерство у реализацији пројектних активности
10. Квалитет, значај предлога програма и пројеката и њихов утицај на ширу заједницу
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Напомена:
Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца предлога пројекта тражи допунску
документацију којом се могу образложити поједине буџетске ставке (набавку опреме и трошкове
закупа и тд.) као и да одобри доделу средстава само за оне ставке у пројектној апликацији које на
основу приложене документације процени као оправдане.
За све прихватљиве тошкове потребно је доставити адеватну документацију као доказ приликом
извештавања ( уговори о делу, рачуни за набављену робу и услуге, рачуни за трошкове режије, листе
учесника и слике са реализације пројектних активности...)
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Неготин.
Број: 401- 164/2015-II/05
02.04.2015.године
Н еготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инж.ел.,с.р.
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ПРИЛОГ 1: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНУРС

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015. годину за реализацију
пројеката удружења грађана општине Неготин

Поштовани/а,
Подносимо пријаву на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине
Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана, објављеног _________2015.
године и подносимо наш предлог пројекта. Предлог пројекта укључује сву обавезну документацију
како је то наведено у конкурсу за подносиоце предлога пројекта.
Ја, доле потписани/а, одговоран за пројекат у име
потврђујем да су:

удружења односно организације

(а) информације изнете у предлогу пројекта тачне;
(б) да подносилац пријаве испуњава све услове из конкурсне документације да учествује у реализацији
овог пројекта;
(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне
компетенције и наведене квалификације.

Назив удружења:
Адреса удружења:
Име и презиме одговорног
лица:
Функција у удружењу:
Потпис и печат:
(ОБАВЕЗНО)
Датум и место:
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ПРИЛОГ 2: ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015. годину за реализацију
пројеката удружења грађана из општине Неготин

Назив предлога пројекта
Назив удружења односно
организације

Реферeнтни број
предлога пројекта
Овај број се додељује по пријему обрасца
пројектa и служи за евидентирање пројекта

17.07.2015.
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1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
Тачан назив удружења
(како је наведено у документу о
регистрацији)
Број чланова удружења
Седиште (место и адреса)
Број телефона, факса и мејл
адресa
Адреса интернет презентације
Датум уписа у регистар АПРа
ПИБ
Матични број и шифра
делатности
Лице овлашћено за заступање
удружења
(име, презиме, функција у
удружењу)
Име и презиме особе одговорне
за реализацију пројекта
Телефон и мејл адреса особе
одговорне за реализацију
пројекта
Област остваривања циљева
удружења
Досадашње ускуство
Број текућег рачуна
Назив и седиште пословне
банке код које учесник
конкурса има отворен рачун
Лице одговорно за заступање и
представљање удружења
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2. ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА
2.1. Назив предлога пројекта:

2.2. Кратак опис предлога пројекта:
(Наведите циљеве, основне активности, улоге ангажованих лица, начин реализације пројекта и
очекиване резултате.)
*Напомена: текст не сме да садржи више од 20 редова куцаног текста

2.3. Време реализације пројекта:
Почетак реализације пројекта:
Крај реализације пројекта:
Трајање пројекта:

2.4. Локација/е на којима је предвиђена реализација пројектних активности:

2.5. Средства потребна за реализацију пројекта:
Планирани извори прихода
Општинска управа општине Неготин
Други нивои власти
Донатори
Сопствена средства организације
Остали извори финансирања
Укупан износ

Планирани износ расхода
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2.6. Партнери и сарадници у реализацији пројекта
(Уколико пројекат реализујете у партнерству/сарадњи, наведитe пун назив правног лица или
неформалних група и активности које заједнички реализујете.)

3. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ
3.1. Опис проблема и/или потреба
* Напомена: наведите и образложите проблем који сте приметили у области на коју се односи
пројекат; зашто је он важан и како утиче на заједницу. Наведени проблем/потреба треба да је у
директој вези са сврхом и циљевима пројекта.

3.2. Општи и специфични циљеви који се постижу реализацијом предложеног ројекта:
*Напомена: Општи и специфични циљеви морају да буду у складу са означеном облашћу и уписаним
циљем и мерама.

3.3. Циљна група
(Наведите директне и индиректне кориснике/це обухваћене пројектом, њихов број и структуру.)

3.4. Активности и временски план реализације
( Сва плаћања морају бити завршена до 20.децембра 2015.године)
Активност

Кратак опис

Време трајања активности
Месец
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3.5. Очекивани ризици
(Наведите шта може негативно утицати на успешну реализацију предвиђених активности.)

4. ЛИСТА ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
Пријава на Јавни конкурс треба да садржи:
Образац пријаве на Јавни конкурс (Прилог 1)
Образац предлога пројекта (Прилог 2)
Образац буџета предлога пројекта (Прилог 3)
Изјава о прихватању обавезе реализације пројекта (Прилог 4)
Фотокопија решења о упису у регистар код надлежног органа
Фотокопија картона депонованих потписа

______________________________________
Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења

У Неготину, дана __________________

М.П.

17.07.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Број 18

Страна 412

ПРИЛОГ 3: ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА
ПРЕДЛОГ БУЏЕТА
за пројекат

__________________________
ВРСТА ТРОШКОВА Број / количина
A.

ТРОШКОВИ
АКТИВНОСТИ

1Људски
ресурси
1.1
1.2
1.3
2Путни
трошкови,превоз
2.1
2.2
3 Набавка
Опреме,материј
алних
средстава,прибо
ра
3.1
3.2
3.3
4.Трошкови
локалне
канцеларије
4.1Закуп
просторија за
рад удружења
4.2 трошкови
закупа
просторија за
радионие и сл.
4.2 Трошкови
уређења
простора
4.3 Набавка
потрошног

Цена у дин.

Број
месеци

Укупно
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материјала за
радионице
4.4 Набавка
стручне
литературе за
радионице
5,Промотивне
активности
5.1Промо
материјал
5.2 Оглашавање
у медијима
6.Остало

ТОТАЛ
Б.

ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ

Стални
трошкови
канцеларије
1трошкови
комуникације
1.1Телефон
1.2 Интернет
1.3Ел.енергије,
1.4 Грејање
1.5 комуналне
услуге
1.6 Финансијске
услугебанкарске
провизије. И сл
2.Остало

ТОТАЛ
УКУПНИ ТРОШКОВИ
ПРОГРАМА: (A+Б)

_____________________________________
Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења
У Неготину, дана __________________

М.П.
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ПРИЛОГ 4: ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Ја
доле
потписан
законски
представник
удружења
грађана
______________________________________ својим потписом и печатом удружења потврђујем да
прихватам обавезу реализације пројекта ______________________________ за који су средства
додељена кроз Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађана општине Неготин.
Удружење прихвата обавезу правдавања утрошка наменских средстава најкасније 15 дана од
завршетка реализације пројекта.
Уколико пројекат не буде реализован удружење се обавезује да ће пренета средства без
одлагања вратити у Буџет општине Неготин.

______________________________________
Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења

У Неготину, дана __________________

М.П.
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Организација: ______________________________________________________________
Назив програма / пројекта: ___________________________________________________
Образац за правдање утрошених средстава
Назив пројектне активности
и врста трошка

у Неготину : _________ год.

Документација којом
се трошак правда

Одобрено

Оправдано

Остало

_____________________________
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УГОВОР
o финансирању/суфинансирању програма и пројеката
од јавног интереса у општини Неготин за 2015. годину
Закључен, на основу члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор
програма/пројекта од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, број: 4/2014) и Решења председника општине Неготин, број:401-164/2014-II/05 од
02.04.2014.године, између:

1.

ОПШТИНЕ НЕГОТИН, (у даљем тексту: Општина), са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца број 1, коју заступа председник општине Неготин, Јован Миловановић,

и
2.

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ХХХ“, ул. ХХХ бр. 1/1, ПИБ:ХХХ, (у даљем тексту: корисник
средстава) које заступа ________, ЈМБГ: __________.

Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између општине Неготин и корисника
средстава поводом одобреног пројекта од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса, за
Пројекат: „Назив пројекта“, а на основу поднете пријаве бр: ___.
Члан 2.
Општина ће у складу са Решењем председника општине Неготин број ХХХ од ХХХ. године, а поводом
одобреног пројеката из члана 1. овог Уговора, према Јавном конкурсу за доделу средстава путем
дотација из буџета општине Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у
општини Неготин, кориснику средстава, на име реализације пројекта, извршити пренос средства.
Износ одобрених средстава из става 1. овог члана је ________динара у бруто износу и уплатиће се на
текући рачун Корисника средстава.
Корисник средстава је сагласан да се у зависности од процента остварења прихода у буџету општине
Неготин извршава обавезе по Уговору.
Члан 3.
Пренос средстава из члана 2. овог Уговора вршиће на основу овог Уговора који се доставља Одељењу
за буџет и финансије општине Неготин до краја реализације пројекта или програма.
Уколико природа програма/пројекта то изискује, уплата ће се извршити једнократно у целости, а уз
претходну сагласност председника општине Неготин.
Члан 4.
Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи наменски, искључиво за
реализацију пројекта, у складу са Образцом пријаве за програме и пројекте од јавног интереса у
општини Неготин за 2015. годину, условима Конкурса за 2015.годину и у складу са одобреним
износом и наменом средстава.
Члан 5.
За износ пренетих средстава из члана 2. и 3. овог Уговора Корисник средстава обавезује се да доставља
Општинској управи Неготин - Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
правдање о утрошку добијених буџетских средстава са рачунима и другом финансијском
документацијом, и то до 10-ог у месецу за претходни квартал.
Корисник средстава је дужан да у року од 10 дана по завршетку реализације програма/пројекта
поднесе Комисији извештај о реалиазцији и достави доказе о наменском коришћењу средстава а
Комисија је дужна да копију истог достави Одељењу за буџет, финанасије и локалну пореску
администрацију.
Корисник средстава је дужан да достави Одељењу за буџет, финанасије и локалну пореску
администрацију и коначни извештај о реализацији програма/пројекта и финансијски извештај о
пословању који поред прихода из буџета општине Неготин, садржи сопствене и остале приходе.
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Члан 6.
Уколико корисник средстава не извршава своје обавезе предвиђене чланом 4. и чланом 5. овог Уговора,
или приликом подношења пријаве на Конкурс и достављања извештаја из члана 5. овог Уговора
прикаже неистините податке о свом раду и пословању и другим битним чињеницама, Председник
општине Неготин, ће обуставити даљу уплату одобрених средства, уз обавезу корисника средстава да
изврши повраћај средстава уплаћених-примљених на име реализације пројеката или програма.
Члан 7.
Корисник средстава се обавезује да ће у писаним документима и на други начин, приликом
реализовања пројекта, назначити да је Општина Неготин финансирала/суфинансирала реализацију
пројекта тј. да ће обезбедити видљивост подршке коју пружа општина Неготин у реализацији пројекта
Члан 8.
У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у Неготину.
Члан 9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2 (два)
примерка.

Број: ________________
У Неготину, ________.2015.године

У Г О В А Р А Ч И:
КОРИСНИК СРЕДСТАВА,

_____________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
_____________________________
Јован Миловановић, дипл.инж.ел.с.р.

17.07.2015.

„Службени лист општине Неготин“

Број 18

Страна 418

На основу члана 62. став 1. тачка 5. Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број:
9/2015- пречишћен текст) и члана 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор
програма/пројекта од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, број: 4/2014) и одредбама Јавног конкурсаза доделу средстава путем дотација из
буџета општине Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини
Неготин, председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ, са раздела 3, главе 1, позиције 79 - Дотације невладиним организацијама – друштвене
организације, функције 110, конта 481- Донације невладиним организацијама, Одлуке о буџету
општине Неготин за 2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број:44/2014), расподела средстава у
укупном износу од 4.549.106,00 динара, следећим корисницима:
1.Кинолошко друштво Хајдук Вељко,
Пројекат ,,Организација 23.ЦАЦ изожбе паса свих раса ''
Одобрено : 140.700,00 дин.
2.Савез одгајивача голубова српских високолетача тимочког региона,
Пројекат: Организација сениорског и јуниорског такмичења такмичења
Одобрено: 60.100,00 дин.
3.Књижевно издавачко друштво Лексика,
Пројекат : Антологија песама песника Неготинске и Тимочке Крајине
Одобрено 50.000,00дин.
4.Ловачко удружење“Хајдук Вељко“,
Пројекат: Постављање вертикалне сигнализацијена тер. Општине Неготинсаобраћајни знаци ,,Дивљач на путу''
Одобрено: 115.000,00 дин.
5.Словеначка културна заједница „Мура“,
Пројекат: Учешће словеначких музичких стваралаца на Mокрањчевим данима
у протеклих 50 год.
Одобрено: 23.000,00 дин.
6.Савез инвалида рада Србије,
Пројекат:Регионално такмичење инвалида рада у спорту и кул.уметничком
Програму
Одобрено: 105.200,00 дин.
7.Удружење за заштиту животиња „Алиса“,
Пројекат: „Смањење популације паса на улицама“
Одобрено: 194.400,00 дин.
8.Друштво глувих и наглувих,
Пројекат „Заједнички знак''
Одобрено:157.400,00 дин.
9.Коло српских сестара,
Пројекат: Хуманитарни рад Кола српских сестара
Одобрено:139.000,00 дин.
10.Општинска организација цивилних инвалида рата,
Пројекат: Активности цивилних инвалида ратаОдобрено: 44.600,00 дин.
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11.Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида,
Пројекат: Активности војних и мирнодопских инвалида
Одобрено:46.900,00 дин.
12.Удружење пензионера општине Неготин ,
Пројекат: „Пензионери носиоци хуманитарног развоја и пензионерске
инфраструктуре као непосредне јавне потребе у бризи о старима“
Одобрено: 329.400,00 дин.
13.Удружење за помоћ особама са инвалидитетом „Дуга'',
Пројекат: „Видите на- поред вас смо“
Одобрено: 584.400,00 дин.
14.Еколошко удружење „Препород“Прахово,
Пројекат: „Еколошка радионица –ирада ручно прављеног папира“
Одобрено: 39.000,00 дин.
15.СУБНОР,
Пројекат: „Од Албанске голготе до милосрдног анђела.“,
Одобрено: 202.284,00 дин.
16.Муђуопштинска организација мултипле склерозе,
Пројекат: ,,Заједничким снагама до...''
Одобрено:109.990,00 дин.
17.Друштво оболелих од церебралне парализе,
Пројекат:,, Пружи руку''-Програм унапређења положаја особа са
церебралном и дечијом парализом у општини Неготин
Одобрено: 62.900,00 дин.
18.Удружење „Гергина“ Неготин,
Пројекат: 7. Фестивал влашке музике „Гергина 2015.“Неготин
Одобрено: 235.020,000 дин.
19.Креативно удружење ,,НЕГО'',
Пројекат,, Вокални етно фестивал ВЕФ''
Одобрено: 291.412,00дин.
20. Старо удружење пензионера,
Пројекат: Активности удружења пензионера у 2015.г.Одобрено: 130.600,00 дин.
21.Одред извиђача поречана „Дунавски вукови“ ,
Пројекат,, Извиђачи за Неготин-Неготин за извиђаче''
Одобрено: 292.200,00 дин.
22.Асоцијација за наутички туризам
Пројекат: Оживљавање крајинских села кроз развој наутичког туризма на
Дунаву
Одобрено: 214.600,00дин.
23.Учитељско друштво,
Пројекат ,, Истраживачка школица''
добрено: 96.000,00 дин.
24.Организација резервних војних старешина
Пројекат: ОРВС општине Неготин у 2015.год.
Одобрено: 159.500,00 дин.
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25.Удружење грађана ,,НЕБО'',
Пројекат,, Стаза вина и наслеђа ''
Одобрено: 43.500,00 дин.
26.Покрет горана,
Пројекат: „Хоћу само мало зеленији Неготин“
Одобрено: 542.000,00 дин.
27.Планинарско друштво „Дели Јован“
Пројекат: „Упознај свој крај кроз планинарење“
Одобрено: 140.000,00дин.
II
Корисници средстава су у обавези да у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења, закључе уговор о
финансирању/суфинансирању програма/пројекта од јавног интереса са председником општине
Неготин.
III
Као нерасподељена остала су средства у износу од 150.894,00 динара као разлика до 4.700.000,00
динара као укупно опредељеног износа са раздела 3, главе 1, позиције 79 - Дотације невладиним
организацијама – друштвене организације, функције 110, конта 481- Донације невладиним
организацијама, Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину

Број:401-250/2015-II/05
07.05.2015. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Јован Миловановић, дипл.инг.ел.с.р.

Број 18

Страна 421

„Службени лист општине Неготин“

17.07.2015.

На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/09,
73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,63/13-испр. и 108/13) и члана 44. Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину (“Сл.лист општине Неготин”, бр.44/14и 6/15), шеф Одељења за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2015.
ГОДИНИ НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених
буџетских средстава на рачун – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН, која директни
корисник и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање расхода у
2015.години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Неготин за
2015.годину, (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14, и 6/15), закључно са 31.12.2015.године.
Члан 2.
Корисници буџетских средстава врше пренос неутрошених средстава из члана 1.овог
Правилника у складу са овим Правилником и Правилником којим се уређује начин коришћења
средстава са подрачуна, односно других рачуна Консолидованог рачуна Трезора општине Неготин.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном
кориснику буџетских средстава спецификацију неутрошених средстава из члана 1.овог Правилника, на
обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 31. 12.2015. године.
Директни корисник буџетских средстава доставља Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију збирне спецификације враћених буџетских средстава индиректних
корисника за које је надлежан, опредељене Одлуком о буџету општине Неготин за 2015.годину,
најкасније до 31.децембра 2015.године.
Обрасци СВС одштампан уз овај Правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у «Службеном листу општине Неготин».

Број: 400- 10/2015-IV/04
Дана: 09. 07.2015. године
Неготин

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,дипл.ецц.с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-391/2015-IV/04
26.06.2015.године
Неготин
На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месној заједници Вратна, у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне заједнице, програм 15., програмска активност
0602-0002- месне заједнице, функција 160 - опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, извор 08- донације од невладиних организација и појединаца, у укупном износу од 5.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад месне заједнице Вратна општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015.годину, и то:
-позиција 135-зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 5.000,00 динара.
III
Износ од 5.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења средстава за финансирање
у месној
заједници Вратна, и то на позицију 133 –порези, обавезне таксе, казне и пенали, економска
класификација 482200 – обавезне таксе, извор 08 , у оквиру раздела 4., главе 7. програма 15. програмске
активности 0602-0002- месне заједнице и функције 160- опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Месној заједници Вратна , објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Вратна, Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,дипл.ецц.с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
Број: 401-392/2015-IV/04
26.06.2015.године
Неготин

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину
(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 44/14 и 6/15) Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2015. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Месној заједници Браћевац, у оквиру законом
предвиђене могућности , за раздео 4. главу 7 –месне заједнице, програм 15., програмска активност
0602-0002- месне заједнице, функција 620- развој заједнице, извор 01- приходи буџета, у укупном
износу од 35.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад месне заједнице Браћевац
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2015. годину, и то:
-позиција 139- зграде и грађевински објекти, за 0.07 %, економска класификација
511300- капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 35.000,00 динара.
III
Износ од 35.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком
о буџету општине Неготин за 2015.годину, а ради обезбеђења средстава МЗ Браћевац и то на
позицији 128 – услуге по уговору, економска класификација 423700 – репрезентација, у оквиру
раздела 4, главе 7. програма 15., програмске активности 0602-0002- месне заједнице и функције 160опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту.
IV
О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати председника
општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација Месној заједници Браћевац, објавити у Службеном листу
општине Неготин.
ДОСТАВИТИ: МЗ Браћевац, Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Валентина Ђуричић,дипл.ецц.с.р.
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С А Д Р Ж А Ј:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1. Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Неготин за 2015.
годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин
2. Образац пријаве за јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине
Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин
3. Образац предлога пројекта за доделу средстава путем дотација из буџета општине
Неготин за 2015. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Неготин
4. Обрасци
5. Уговор o финансирању/суфинансирању програма и пројекатаод јавног интереса у општини
Неготин за 2015. годину
6. Р е ш е њ е
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OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
1. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава у 2015. години
на рачун извршења буџета општине Неготин
2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Вратна
3.Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених месним заједницама
општине Неготин у 2015. години – МЗ Браћевац
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