
На основу члана 38. став 1–5. Закона о удружењима („Службени гласник РС" бр. 51/2009 M 99/2011 –др. Закони M

44/2018–др. закони), члана 4–14. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из

буџета општине Мали Иђош за програме M пројекте удружења грађана односно невладиних организација

(„Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016) M на основу Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020.

годину („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 33/2019) председник општине Мали Иђош расписује

КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног

интереса у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници у 2020. години

1. Циљеви доделе средстава

Основни циљ доделе средстава је финансирање или суфинансирање програма/пројеката од јавног

интереса у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници који се

финансирају или суфинансирају из буџета општине Мали Иђош а подразумевају програме M пројекте у области

социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници који се односе на:

- Подстицање развоја разноврсних социјалних M других услуга у заједници;
· Унапређење ефикасности дневних услуга у заједници за децу предшолског узраста
- Унапређење свести о значају одржавања хигијене и здравих навика код десе предшколског узраста.

2. Намена средстава

Средства су намењена за финансирање M суфинансирање реализације програма/пројеката удружења:

трошкови пројектних активности и трошкови обављања делатности (трошкови комуникације, канцеларијски

материјали, трошкови грејања и електричне енергије, трошкови превоза) пројектних активности, трошкови
пројектног тима. '

3. Право учешћа на конкурсу

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката од општег

интереса, у области социјалне заштите за програмску активност саветодавне услуге у заједници имају следећи
субјекти:

- Удружења грађана чије седиште се налази на територији општине Мали Иђош и/или чије активности се

реализује на територији општине Мали Иђош.
Из Конкурса биће искључени удружења, који имају неизвршену обавезу извештавања према општини

Мали Иђош на основу додељених средстава.

4. Услови конкурса

На основу поднетих пројеката и одлуке Конкурсне комисије (за удружења), коју именује Општинско веће,
додељују се једнократна неповратна финансијска средства предвиђена буџетом општине за ову намену.

Удружење може учествовати са највише једном пријавом у току једне буџетске године. Из овог конкурса се

финансирају искључиво пројекти који се реализују најкасније до 31. децембра 2020. године.

Удружења, којима су додељана средства обавезују се да наменски употребе д0дељена средства. Да

доставе извештај о реализацији пројеката (наративни и финансијски) најкасније у року од 30 дана од дана
завршетка пројекта, али најкасније до 31. јануара 2021. године.

Општина Мали Иђош задржава право да по потреби тражи додатну документацију M испуњење додатних

услова од подносилаца пријаве, као M право на мониторинг реализације пројеката. Пријаве и приложена

документација подносиоцима се не враћају.
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Пријаве на конкурс се предају искључиво на предвиђеном формулару, и могу се преузети са интернет

странице шхмштаћјојозтз

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања на интернет страници општине Мали Иђош.

Пријава на конкурс садржи:

А) ОБАВЕЗНИ дЕО
Формулар пријаве за учешће на конкурсу
Формулар буџета пројекта
Фотокопију Решења о регистрацији (АПР)

Фотокопију Потврде о вођењу рачуна код Управе за трезор
У колико постоји партнерска организација обавезна је фотокопија уговора / меморандума о сарадњи
Целокупни предлог пројекта у електронској форми на Џд–у или путем електронске поште на адресу

opstina.maliidos@gmail.com
Изјаву о тачности података M прихватању услова конкурса

Б) НЕОБАВЕЗНИ дЕО
Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад организације
Препоруке

Пријава на конкурс се предаје у затвореној коверти уједном штампаном примерку M електронској форми

у писарници општине Мали Иђош (Услужни центар у згради општине Мали Иђош) или путем поште на адресу
Конкурсна комисија, Општина Мали Иђош, Главна улица бр. 32., 24321 Мали Иђош са назнаком „ПРИЈАВА НА

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА Од ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТ И

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ САВЕТОДАВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ“ – НЕ ОТВАРАТИ

Поступакјавног конкурса спровешће Конкурсна комисија.

6. Објава резултата

Резултати конкурса биће објављени у Службеном листу општине Мали Иђош и на интернет презентацији

и/уууу.та|јјојоз.г5. Удружења која су предала пријаве на конкурс биће обавештена о резултатима путем поште.

Предату конкурсну документацију не враћамо.

7. Извештавање

У року од 30 дана од завршетка подржаног програма/пројеката, али најкасније до 31. јануара 2021.

године подржана организација мора да поднесе извештај о наменском трошењу средстава из овог конкурса.

Извештај се састоји из наративног и финансијског дела. Наративни део садржи текстуални стручни опис

реализације пројекта, уз који се прилажу фотографије са програма, промотивни материјали, новински чланци,

итд. где је назначено, да општина Мали Иђош финансира или суфинансира пројекат. Финансијски извештај се

састоји од спецификације рачуна, оверене фотокопије рачуна M банковских извода (улаз средстава и излаз

средстава), који доказују наменско трошење средстава.
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Република Србија
Општина Мали Иђош \
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