
 

                                                                                                                          

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07,83/14 – др.закон и 101/2016), члана 38. Закона о удружењима ('' Сл. 

гласник РС'', бр. 51/09 и   99/11-др.закони ), члана 58.Статута општине Бојник ( ''Сл 

гласник града Лесковца'' бр. 11/08, 23/08, 3/09,9/09 и 21/15 и 1/16), члана 7. Одлуке 

о буџету општине Бојник за 2017 годину, 02 бр.06-29-1/16 од 16.12.2016г.('' 

Сл.гласник града Лесковца бр.53/16), члана 5. Правилника о критеријумима и 

поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од 

јавног интереса (''Сл.гласник града Лесковца бр. 25/15), члана 24. Пословника 

Општинског већа општине Бојник ('' Сл.гласник града Лесковца'', бр.17/12),                                       

Општинско веће општине Бојник, дана 13.11. 2017. године расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и 

организација од јавног интереса 

за 2017.годину 

                          

     1. Укупан износ преосталих средстава намењених финансирању или 

суфинансирању програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса 

из буџета општине Бојник за 2017. годину износи 290.000,00 динара (по завршетку 

Јавног конкурса од  08.05.2017.године и Јавног конкурса од 08.09.2017.године. 

       

      2.  Право учешћа на конкурсу имају удружења и организације регистроване  за   

обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера, под условом да им је 

регистровано седиште на територији општине Бојник, осим Окружне организације 

слепих Лесковац, с обзиром да општина нема такве савезе-организације и који 

програм или пројекат реализује на територији општине Бојник, осим за програме- 

пројекте опоравка и рехабилитације, рекреативно-туристичке и културне 

активности. 

 

      3.Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део 

конкурсне документације. Образац '' Пријава на конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма односно пројеката удружења и организација од јавног 

интереса'' , која се подноси у пет примерака, може се преузети на шалтеру 

писарнице Општинске управе општине Бојник , Трг слободе 2-4 , а доступан је и на 

званичном сајту општине Бојник (  www.bojnik.rs ). 

 

      4. Удружења и организације могу конкурисати само са једним програмом / 

пројектом , који мора бити реализован до истека календарске године. 

 

      5. На Конкурсу, подносилац је дужан да обавезно приложи: 

      -     доказ да жиро рачун удружења није у блокади, 

- образац пријаве, потписан и оверен ; 

- доказ о упису у регистар код надлежног органа (оригинал или оверена 

копија), 

-    Статут подносиоца пријаве (оригинал или оверена копија) 

-    усвојен  годишњи план рада удружења или организације  за 2017. годину, 

- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се  

пројекат тако реализује. 

 

6. Детаљан опис програма/пројекта треба да садржи податке: о корисницима  

http://www.bojnik.rs/


програма/пројекта, значају, месту, и времену реализације програма /пројекта и 

буџет програма/пројекта  само код програма /пројекта који имају више активности. 

 

7.Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве  

у случају да општина финансира или суфинансира пријављени програм /пројекат 

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 законском року бити достављен извештај о реализацији програма / 

пројекта са финансијском документацијом; 

- да ће током реализације програма /пројекта у публикацијама и другим 

 медијима бити назначено да је реализацију подржала општина Бојник. 

 

           8. Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарници Општинске управе 

Бојник, са назнаком: '' Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање 

програма /пројеката удружења и организација од јавног интереса'', или поштом на 

адресу: Општинска управа општине Бојник -  Комисији за избор програма 

/пројеката од јавног интереса,  Трг слободе 2-4, 16205 Бојник. 

       

           9.  Основни критеријуми за избор програма /пројеката који се финансирају 

или суфинансирају из буџета општине Бојник су: 

 

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и 

локалном нивоу, 

- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана, 

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи, и помоћи лицима у 

специфичним животним ситуацијама, 

- усмереност ка што већем броју корисника, 

- степен успешности апликаната у реализовању претходних програма и 

пројеката, 

      -   располажу капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују 

      -   могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предвиђене трошкове. 

 

      10. Јавни конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања конкурса на веб сајту  

општине Бојник, огласној табли Општинске управе Бојник  и ТВ ''4С'' Бојник. 

 

      11.Поступак за доделу средстава спроводи Комисија за избор програм   

/пројеката од јавног интереса, у складу са Правилником о критеријумима и 

поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од 

јавног интереса , која у року од најкасније 30 дана од дана истека јавног конкурса, 

након вредновања и рангирања свих пројеката, сачињава предлог Одлуке о избору 

пројеката /програма који се финансирају/ суфинансирају из буџета општине Бојник.  

 

      12.Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања 

пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања листе. 

         Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката објављује се 

на интернет страници општине Бојник и огласној табли Општинске управе Бојник. 

        На објављену листу вредновања и рангирања програма/пројеката учесници 

конкурса имају право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања. 



        Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана 

његовог пријема. 

 

  13.Комисија задржава право,  да пре достављања предлога Одлуке о избору 

програма /пројеката Општинском  већу  општине Бојник, може извршити одређене 

измене у програму /пројекту у погледу активности и трошкова реализације 

подносиоца пријаве. 

        Сагласност на Одлуку Комисије о избору програма /пројеката даје Општинско 

веће општине Бојник. 

         Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страни општине 

Бојник, огласној табли Општинске управе Бојник и ТВ '' 4С'' Бојник. 

 

        Конкурсна документација мора бити комплетна, а пријава програма/пројекта 

поднета на одговарајућем обрацу. Конкурсна документација се не враћа.  

         

   14. Против одлуке Комисије може се уложити жалба Општинском већу општине 

Бојник у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке, а против одлуке 

Општинског већа може се покренути управни спор. 

    

  15. Додељена средства се преносе удружењу чији је програм одобрен, а на основу 

закључених уговора  о реализовању одобрених програма /пројеката између 

удружења или организација и општине Бојник. 

 

  16. Извештај о реализовању програма /пројеката за која су додељена средства, 

удружење је дужно да достави Општинској управи Бојник у року који ће бити 

дефинисан Уговором, који се закључује између општине и удружења или 

организације којима је програм/пројекат одобрен. 

 

        За све информације везане за Конкурс можете се обратити на телефон : 

 821-214 лок.129,  саветнику  Гордани Анђелковић.  

 

 

03 Број: 242-60-5/2017 

Б о ј н и к ,13.11.2017.године 

 

                                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Небојша Ненадовић 

 

                        

 

                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                           

 


