РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
21460 Врбас
М. Тита 89
Тел.: 021/705-028
Факс: 021/705-990
Web адреса: www.vrbas.net

На основу члана 20. став 1. тачка 18), 23), 24) и тачке 32) Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), чланова 38. и 39. Закона о удружењима („Сл.
гласник РС“, број 51/09), и члана 16. Статута општине Врбас (Сл.лист општине Врбас, број
3/2002, 5/2002,10/2004, 12/2008, 11/2009, 15/2010), и Закључка Општинског већа број 06.3206/2012-III/02, од 14.12.2012. године Општинско веће:

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Из буџета општине Врбас у 2013. години суфинансираће се:
1. стални трошкови
2. манифестације / програми
удружења грађана чији је рад од значаја за локалну заједницу.

II ОПШТИ УСЛОВИ
1. На Јавни позив могу да се пријаве удружења грађана чије је седиште на
територији
заједницу,

општине Врбас, а чије су активности од значаја за локалну
као

и

међуопштинске

и

регионалне

социјално-хуманитарне

организације које окупљају лица са здравственим проблемима из општине
Врбас.
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2. Пријавa на Јавни позив подноси се искључиво на обрасцима за
суфинансирање рада удружења грађана и може се преузети у општини Врбас,
канцеларија број 1, или на интернет страници www.vrbas.net.

Уз пријаву се обавезно подноси:
1) Фотокопија Решења о регистрацији организације Уколико је дошло до
промена доставити и копију Решења издате од надлежног органа којим су
те промене одобрене.
2) Фотокопију Овере потписа (ОП образац)
3) Прва страна Статута организације (мисија и циљеви организације)
4) Фотокопију Уговора о отвореном рачуну код пословне банке.
5) План рада за 2013. Годину.
За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве.
3. Рок за подношење Пријаве на Јавни позив је од 20.12.2012. године до
20.01. 2013. године.
4. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници општине Врбас, М.
Тита 89, Врбас са назнаком:
Општина Врбас
За конкурсну комисију
Са назнаком:
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање рада удружења грађана у 2013. години
5. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном
документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште,
нечитко написане, непотписане и неоверене пријаве неће се узимати у
разматрање.
6. Комисија задржава право да од подносиоца који су благовремено
поднели пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и
информације.
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7. Решење о додели средстава доноси општинско веће

уз претходно

добијено мишљење Комисије.
8. Комисија

ће

о

резултатима

Конкурса

благовремено

обавестити

подносиоце пријаве.
9. Пријаве и приложена документација подносиоцима се не враћају.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Из буџета општине Врбас, суфинансираће се стални трошкови оних удружења
која:
 испуњавају све услове наведене у Јавном позиву
 редовно спроводе активности којима се остварују статутом предвиђени
циљеви удружења
 спроводе хуманитарне активности
 баве се делатношћу од значаја за грађане општине Врбас
Из буџета општине Врбас, суфинансираће се манифестације / програми оних
удружења која:
 испуњавају све услове наведене у Јавном позиву
 доприносе развоју локалне заједнице, промовишу нашу општину, или су
укључени у међународне мреже и пројекте
 имају

реалне

могућности

финансијски план, као и

остварења

планираног

пројекта,

реалан

могућност финансирања из више различитих

извора
 наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у
претходним годинама
 доприносе остваривању сарадње са другим удружењима грађана
 квалитетно доприносе остваривању регионалне и међународне сарадње

Све додатне информације можете добити у општини Врбас, први спрат, соба 1.
од 09.00 - 13.00 часова.
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