РАДНА ВЕРЗИЈА
На основу члана 20. став 1. тачка 39.члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/07, 83/14), члана 38. Закона о удружењима (''Сл.
гласник РС'' број 51/09, 99/11), члана 42. став 1. тачка 46. и члана 127. Статута општине
Сокобања (“Сл. лист општине Сокобања”, број 3/08,7/13,11/14), а у вези са чланом 54.
Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 и 108/13), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана
_____________ године, доноси
ОДЛУКУ О СУ/ ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ
УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТА ГРАЂАНА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
I Опште одредбе

Члан 1.
Овим Одлуком уређује се услови и начин, односно намена средстава, поступак
додељивања средства, критеријуми за доделу средстава и друга питања од значаја за
финансирање пројеката месних заједница.
Члан 2
Основни циљеви финансирања пројеката месних заједница јесу:
1. Унапређење квалитета живота у сеоским срединама на територији општине
Сокобања
2. Укључивање осетљивих друштвених група ( млади, жене, инвалидна лица и сл)
у друштвени живот и њихово економско оснаживање
3. Заустављање миграција из сеоских средина и оживљавање села
II Услови и поступак финансирања

Конкурс за доделу средстава
Члан 3.
Општина Сокобања финансира пројекте месних заједница путем јавног конкурса.
Износ средстава за финансирање пројеката месних заједница одређује се Одлуком о
буџету општине Сокобања за сваку годину у којој се финансирају пројекти месних
заједница.
Члан 4.
Конкурс за финансирање пројеката месних заједница (у даљем тексту: конкурс)
расписује се до 28. фебруара текуће године.
Конкурс
се
објављује
на
интернет
страни
општине
Сокобања
www.opstinasokobanja.com и другим локалним медијима ( РТВ).

Захтев за финансирање пројекта по расписаном конкурсу месне заједнице достављају
у року од 30 дана од дана објављивања.
Уколико средства за финансирање пројеката месних заједница предвиђена Одлуком о
буџету општине Сокобања за текућу годину не буду у целости расподељена по
конкурсу из става 1 овог члана, конкурс може поново да распише у року од 30 дана од
дана окончања поступка по предходном конкурсу.

Области за које се могу користити средства
Члан 5.
Области за које се могу користити средства јесу:
 Грађанска партиципација (подразумева сваку активност којом се грађани
активно укључују у процес доношења јавних одлука и тако утичу на квалитет
свог и живота својих суграђана, програми и акције које за циљ имају подизање
капацитета месних заједница кроз разне облике комуникације са грађанима ,
промоцију принципа удруживања, организовање стручних састанака, и
трибина, промоција волонтеризма, умрежавање и промоција грађанских,
хуманитарних и европских вредности, ).
 Подстицање руралног развоја и развоја пољопривреде у циљу смањење
миграција становништва (пројекти из области развоја органске производње,
задругарства – удруживања и едукације пољопривредних произвођача,
представљања готових производа итд).
 Диверсификација економских активности на селу ( Подршка развоју туризма
– туристичка сигнализација, уређење туристичких локалитета, промоција
природних потенцијала, јавни тоалети ; Подршка старим занатима и сл)
 Унапређење културних садржаја и друштвеног живота на селу ( подршка
развоју нових садржаја домова културе, формирање друштвених клубова,
формирање нових кутлурно уметничких група, осмишљавање нових културних
садржаја и манифестација , санација културно – историјских споменика,
очување традиције, итд.)
 Заштита животне средине и унапређење комуналних услуга (сакупљање,
одлагање и одвожење кућног и других врста отпада, чишћење растиња, уређење
гробља, уређење јавних чесми, различите акције уклањања отпада и санирања
последица загађења, итд.)
 Подршка младима на селу (креативност и квалитетно провођење слободног
времена младих, омладински волонтеризам, спортске манифестације,
унапређење здравља младих)

Оснаживање положаја жена (, унапређење здравља жена, подршка женском
предузетништву и удруживању, информативни и образовни програми за
активније укључивање жена у друштвени живот и сл).

Право пријаве на конкурс
Члан 6.
Право пријаве на конкурс и на доделу средстава имају месне заједнице са територије
Општине Сокобања које испуњавају следеће услове:
 да су позитивно пословале у претходној години
 да предлог пројекта буде у складу са циљевима расписаног јавног конкурса
 да се пројектне активности реализују на територији општине Сокобања
 да је подносилац располаже кадровским и техничким капацитетима да управља
пројектним активностима
 да подносилац има реалан финансијски план за предложени пројекат
Месна заједница може аплицирати самостално или заједнички са другим месним
заједницама, при чему Месна заједница може бити подносилац пријаве само на једном
пројекту, док у осталим пројектима може учествовати као партнер на пројекту..
Две или више месних заједница могу заједнички конкурисати за финансирање
пројекта, под истим условима.

Максимални износ пројекта
Члан 7.
Висина тражених/одобрених средстава не може бити већи од 250.000,00 динара. Сви
предлози пројеката изнад максималног износа биће дисквалификовани.
Обавезно је учешће месне заједнице од мин 10% у финансирању реализације
пројектних активности.
Неприхватљиви трошкови су:
 покривање губитака или дуговања;
 пристигле пасивне камате;
 куповина земље или зграда;
 плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног
пројекта;
 дневнице (дневнице, по потреби, укључити у предвиђене накнаде за
обављање предвиђеног посла);
 појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима,
конференцијама, конгресима;
 појединачне стипендије за студије или курсеве;
 плаћање услуге превоза такси возилом, ваздушним или воденим
саобраћајем;
 ставке које се већ финансирају из других извора.

Трајање програма или пројекта
Члан 8.
Предвиђено време трајања пројекта је у току једне буџетске године, и дефинисаће се
јавним конкурсом, а зависи од потписивања уговора о реализацији пројекта.

Потребна документација за конкурисање
Члан 9.
Пројектну документацију за конкурисање чине:
1. Одлука Савета Месне заједнице о избору пројекта за конкурисање
2. Попуњен предлог пројекта у прописаној апликационој форми, одштампан и
оверен у два примерка и у електронској форми на ЦД
3. Изјава о кофинансирању пројекта из других извора
4. Антикорупцијска изјава коју потписују кофинансијер и подносилац пројекта
Допунска документација:
1. Биографије особа ангажованих на пројекту;
2. Копија уговора или другог документа на основу кога су обезбеђени други
извори за кофинансирање
3. Акт о партнерству (уколико је предвиђено партнерство више месних заједница).
Начин пријављивања пројеката на конкурс
Члан 10.
Пројектне пријаве се могу поднети путем поште или директно на писарници
ОУ општине Сокобања.
Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти са назнаком
на предњој страни коверте, где мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве,
назив и област конкурса.
Испод адресе општине Сокобања мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ
ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу, непотписане или за намене
супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронске
поште, неће се разматрати. Комисија исте закључком одбацује и пошиљаоцу враћа
неотворену коверту.
Одлучивање о додели средстава
Члан 11.
Стручни преглед и вредновање предложених програма врши Комисија за
финансирање пројеката месних заједница Општине Сокобања. ( у даљем тексту.
Комисија)

Комисију Решењем формира председник општине из редова одборника
Скупштине општине Сокобања, Општинског већа општине Сокобања или запослених
у општинској управи општине Сокобања.
Комисија ће прегледати и оценити примљене пројекте у року од 15 дана од дана
затварања јавног конкурса.
Рaди пoтпуниjeг сaглeдaвaњa квaлитeтa прeдлoгa прojeкaтa Кoмисиja мoжe
трaжити пojaшњeње прeдлoгa пројеката и/или oбaвити интeрвjу сa пoднoсиoцeм.
Комисија може подносиоцу пројекта предложити корекције предлога пројекта у делу
који се односи на средства потребна за реализацију пројектних активности за оне
пројекте који остваре најмање 50% од укупног броја бодова.
Коначну одлуку о поднетим пројектима доноси председник општине након увида у
Извештај Комисије о прегледу и оцени приспелих пријава на Јавни конкурс за
финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Сокобања и
консултација са члановима Комисије.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 12.
Све предлоге програма који су испунили услове конкурса, Комисија ће вредновати на
основу следећих критеријума:
Критеријуми

Максималан
број поена

1. Усклађеност циљева и резултата предлога пројекта са циљем
конкурса

20

2. Капацитет подносиоца пројекта

10

4. Обухват и укљученост осетљивих циљних група ( млади, жене,
инвалидна лица)

15

5. Одрживост и иновативност пројекта

15

6. Сврсисходност и рационалност трошкова пројекта

20

7. Видљивост пројекта

10

8. Успешност у реализацији претходних пројеката које је финансирала
општина Сокобања

+10/0/-10

−

редовност извештавања

+5

−

квалитет извештавања

+5

− запажени проблеми у реализацији програма или пројекта и
извештавању (финансијски или програмски)
−

нису раније коришћена средства општине

МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА

-10
0
100

Уговор о додели средстава
Члан 13.
Одлука о избору пројеката месних заједница који се финансирају из буџета
општине Сокобања објавиће се на сајту општине сокобања у року од 30 дана од дана
затварања јавног конкурса.
На основу Одлуке председник општине закључиће уговоре са месним
заједницама о додели средстава и реализацији пројеката.
Обавезе корисника средстава
Члан 14.
Корисник средстава обавезује се да:
- одобрена средства користи искључиво наменски;
- без одлагања обавести Општину Сокобања о свим околностима које угрожавају
или онемогућавају наменски утрошак средстава;
- достави Општини Сокобања писани финансијски извештај о наменски
утрошеним средствима, фотокопије комплетне документације (изводи из
трезора, рачуни, фактуре, уговори, отпремнице) најкасније до дана назначеног
у уговору;
- достави фотографије са догађаја, и другу фото документацију која документује
реализацију пројектних активности
- омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменског и законитог
коришћења средстава, која подлежу контроли примене закона у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава, коју обавља буџетска инспекција Општине Сокобања;
- омогући Општини Сокобања мониторинг над спровођењем Пројекта.
Праћење извршавања Уговора
Члан 15.
Општина Сокобања је овлашћена да раскине Уговор и захтева наплату
потраживања са законском затезном каматом од дана пријема средстава, до дана
повраћаја средстава, уколико Корисник средстава:
1. не испуни обавезе утврђене уговором;
2. о битним околностима везаним за испуњење својих обавеза из Уговора, нетачно
или непотпуно извести Општину Сокобања;
3. својом кривицом не изврши у целости или изврши неблаговремено, или
уопште не може да испуни своје обавезе преузете Уговором;
4. употреби средства ненаменски или у предвиђеном року не достави Општини
Сокобања писани извештај.

Завршна одредба

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сокобања''.
Број: _________
У Сокобањи, дана __________
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИЦА
Снежанa Радовановић

