
 
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - 

др. закони и 44/2018 - др. закон), члана 7. став 3. алинеја 2. Одлуке о финансирању и 
суфинансирању програма рада и пројеката удружења (Сл.лист општине Ковин", бр. 5/2016) и 
тачке II став 1. алинеја 1. Решења о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима 
("Сл.лист општине Ковин", бр. 1/2019), 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН, на седници одржаној дана 30.10.2020. године, 

расписало је 
  
 

II  Ј А В Н И     К О Н К У Р С  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

 Предмет јавног конкурса: Расподела финансијских средстава за финансирање и 
суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2020. годину. 
 
 Укупна расположива средства за финансирање и суфинансирање програма рада и 
пројеката удружења за 2020. годину утврђена су Одлуком о буџету општине Ковин за 2020. 
годину, у износу од  30.000,00 динара. Средства су распоређена у буџету општине Ковин на 
следећи начин: 

- У разделу 4. глава 4.1. - Општинска управа; Програм 5: Пољопривреда и рурални развој; 
Програмска класификација 0101; Програмска активност 0101-0001 – Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у локалној заједници; Функционална класификација 
421; Позиција 77; Економска класификација 481941- Дотација невладиним организацијама, 
планирана су средства у износу 30.000,00 динара. 

 
 Право подношења пријаве на јавни конкурс имају удружења регистрована у Агенцији 
за привредне регистре или на другом месту у складу са Законом, односно цивилна друштва у 
области развоја пољопривреде. 
  

Неће се финансирати или суфинансирати учешће на семинарима, плате запослених, 
дневнице као и иницијативе које доносе профит удружењима. 

 Путни трошкови могу бити финансирани до 25% од укупно одобрених средстава 
удружењу, а трошкови репрезентације, односно угоститељских услуга до 35% укупно одобрених 
средстава. 

 
Подносиоци пријава на јавни конкурс дужни су да поднесу: 
- Образац за писање предлога пројекта – Прилог 1; 
- Финансијски план за 2020. годину са структуром средстава – Прилог 2; 
- Образац наративног буџета за програме/пројекте удружења – Прилог 3; 
- Оригинал изјаву овлашћеног лица удружења, дату под материјалном и кривичном 

одговорношћу да ће се средства трошити наменски, потписану и оверену печатом – Прилог 4, 
- Статут  удружења, 



- План и програм рада за 2020. годину и 
- Референце и друге публикације о активностима удружења уколико имају; 
 

Подносиоци пријава на јавни конкурс дужни су да пријаву и остале обрасце које преузму 
са сајта општине Ковин, попуне штампаним словима електронским путем (не руком). 

 
Место реализације пројекта. Пројекти се морају реализовати на територији општине 

Ковин, или се програмима и пројектима обезбеђује остваривање јавних интереса грађана са 
територије општине Ковин. 

 
Начин и рок подношења пријава. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: 

"ОПШТИНСКА УПРАВА КОВИН - Комисији за расподелу средстава удружењима, Улица ЈНА 
бр. 5, 26220 Ковин" са уписивањем речи "НЕ ОТВАРАТИ ДО САСТАНКА КОМИСИЈЕ". На 
полеђини коверте обавезно се назначава пун назив удружења, односно невладине организације, 
седиште удружења и телефон. Пријаве се подносе на шалтеру пријемне канцеларије Општинске 
управе Ковин до 15,00 часова или путем поште. 

Рок за достављање понуда износи 15 дана од дана објављивања текста овог Јавног 
конкурса на сајту Општине Ковин. 

Текст овог Јавног конкурса објављује се на сајту Општине Ковин, на огласним таблама 
Општинске управе и месних заједница и путем локалних медија. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати и исте ће бити враћене 
подносиоцу.  

 
Критеријуми за оцењивање програма, односно пројеката, су:  
1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом  
2. остварени резултати удружења, односно невладине 
    организација у претходним годинама  
3. допринос развоју локалне демократије и локалних акционох планова  
4. подстицање економског развоја на територији општине Ковин  
5. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.  
6. усклађеност Статута удружења са активностима из Програма рада и Финансијског плана 

за текућу годину. 
 Поступак по пријему пријава. Комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса, 
сачињава Извештај и утврђује Предлог одлуке о избору програма који ће се финансирати, са 
навођењем износа новчаних средстава који се додељује одређеном удружењу. 
 Извештај, са предлогом Одлуке, доставља се Општинском већу општине Ковин. 
 На основу Предлога одлуке, Општинско веће доноси Одлуку о финансирању програма од 
јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Ковин. 
 На основу Одлуке, Председник општине Ковин закључује појединачне уговоре о 
финансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана, који се финансирају 
из буџета општине Ковин.  
 Уговором из претходног става овог члана утврђују се права, обавезе и одговорности 
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, 
односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга 
права и обавезе уговорних страна. 



 Уговор се закључује најкасније у року од 30 дана, а уколико се подносилац одобреног 
програма/пројекта не одазове позиву за закључивање уговора у року од 30 дана од дана пријема 
позива, сматраће се да је одустао од предлога програма/пројекта. 

Обавеза наменског коришћења средстава. Удружења су дужна да средства користе 
искључиво за намене за која су додељена. 

Средства ће се дозначавати кориснику средстава на основу поднетог захтева и пратећих 
финансијских  исправа (профактуре, уговори и др). 
 Удружења којима су додељена средства, дужна су да у року од 15 дана по завршетку 
програма или пројекта  доставе извештај о реализацији програма или пројекта Комисији за 
реализацију средстава удружењима. 
 Корисник који није доставио извештај из става 2. овог члана, губи право учешћа на 
наредном кункурсу. 
 Уколико се утврди да изабрани корисници добијена средства нису наменски утрошили, 
дужни су да добијена средства врате, а у супротном неће бити разматрано њихово учешће на 
наредном конкурсу. За ненаменски утрошена средства предузеће се Законом предвиђене мере. 
 Лице за контакт. Додатна објашњења у вези са подношењем пријаве и комплетирањем 
документације која се подноси уз пријаву, учесници конкурса могу добити у Општинској управи - 
Групи за локални економски развој, од секретара комисије Лавинике Ђорђевић, канцеларија бр. 
49, тел: 013/742-268 локал 129.  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН 
Број: 45-3/2020-III од 30. октобра 2020. године 

 
 

                                 Председница 
            Сања Петровић, дипл.дефектолог, с.р. 
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