
Текс� Јавн�� к�нк��са � ���ав�ен� � ������с�� �����не �а��ан�ек� ���� ����� 
 

 
Општинско ве�е општине �ајданпек� на основу �лана �� ��авилника о к�ите�ијумима и 

поступку  доделе с�едстава уд�ужењима �а �еали�овање п�ог�ама од јавног инте�еса ��Службени лист 
општине �ајданпек�� б�ој ������ �асписује 
 

Ј А В Н И   К О Н К � � С  
�А �О�Е�� С�Е�СТАВА �А �ЕА�И�А�ИЈ� П�О��АМА �����Е�А  

КОЈИ С� О� ЈАВНО�  ИНТЕ�ЕСА � ����.�О�ИНИ 
 

�.� �о�ивају се уд�ужења� са седиштем на те�ито�ији  општине �ајданпек да п�ијаве п�ог�ам који је 
од јавног инте�еса �а локалну �аједни�у у �иљу и�бо�а уд�ужења којима �е бити додељена 
�инансијска с�едства и� бу�ета општине �ајданпек �а ����� годину �а њи�ову �еали�а�ију� 

 
��.� �а �авни конку�с може да у�ествује уд�ужење� 

�� које је �егист�овано у складу са �аконом који у�е�ује статус и �ад уд�ужења� 
�� �ији �иљеви се� п�ема статута�ним од�едбама� оства�ују у области у којој се п�ог�ам 

�еали�ује� 
�� које је �егист�овано и уписано у  �егиста� надлежног о�гана у складу са �аконом најмање 

� месе�и од дана �асписивања �авног конку�са� 
�� које има седиште на те�ито�ији Општине и делује као општинска� ме�уопштинска� 

�егионална или �епубли�ка о�гани�а�ија� 
�� које је ди�ектно одгово�но �а сп�ово�ење п�ог�ама� 
�� које није у поступку ликвида�ије� сте�ајном поступку или под п�ив�еменом �аб�аном 

обављања делатности� 
�� које није у банк�оту� блокади� нема евиденти�ани� доспели� неи�ми�ени� дуговања по 

било ком основу п�ема Општини� 
 

���.� �д�ужења могу да конку�ишу �а доделу �инансијски� с�едстава �а� 
��� �����а� �������а  
��� ������а� �������а 

 �ијом се �еали�а�ијом оства�ује јавни инте�ес у области�  
�� со�ијалне и �д�авствене �аштите� 
�� бо�а�ко�инвалидске �аштите�  
�� �аштите ли�а са инвалидитетом�  
�� д�уштвене б�иге о де�и и младима� 
�� подсти�ање наталитета� 
�� б�иге и помо�и ста�има�  
�� подсти�ања об�а�овања� науке� култу�е� спо�та� 
�� од�живог �а�воја� 
�� �аштите животне с�едине�  
�� �аштите животиња� 
�� о�увања култу�не баштине и на�одног ства�алаштва� 
�� неговања ве�ски� и исто�ијски� тековина� 
�� �а�воја и неговања ме�уд�жавне са�адње� 

 
�апомена� п�ог�ам �ија �еали�а�ија т�аје најдуже годину дана у �о�малном смислу може бити 

о�на�ен и на�ивом п�ојекат 
 

��.� С�едстава �а �еали�а�ију п�ог�ама уд�ужења који су од јавног инте�еса  су плани�ана  Одлуком о 
бу�ету општине �ајданпек �а �����годину ��Службени лист општине �ајданпек�� б�� ������ у 
укупном и�носу од �.���.������ ���а�а у окви�у�   

�� �а���ла �� �ла�а �.�� � О�����С�� �������  
П����а���а �ла�����а���а �6��� �6������� 
П�О��АМ ��� ОПШТЕ ЈАВНЕ �С���Е �П�АВЕ  
ПА� ����������а�� л��ал�� �а�����а�� � ��а����� ������а�  
�о�и�ија ��� �кономска класи�ика�ија ��� � �ота�ије осталим неп�о�итним институ�ијама  

   



�.� �д�ужење може у�ествовати са више п�ијава п�ог�ама� С�едства и� бу�ета општине �ајданпек 
могу се доделити  само �а најбоље �анги�ану од више п�ијава истог подносио�а� 
�исина т�ажени� с�едстава по једној п�ијави не може бити ве�а од�  

���������� дина�а �а област 
�� �аштита животне с�едине�  
�� �аштита животиња� 

���������� дина�а �а област 
�� бо�а�ко�инвалидска �аштита�  
�� б�ига и помо� ста�има� 
�� неговање ве�ски� и исто�ијски� тековина� 

���������� дина�а �а област 
�� подсти�ање об�а�овања� науке� култу�е� спо�та�  
�� �аштита ли�а са инвалидитетом�  
�� со�ијална и �д�авствена �аштита� 

���������� дина�а �а област 
�� подсти�ање наталитета� 
�� д�уштвена б�ига о де�и и младима� 
�� од�живи �а�вој� 

���������� дина�а �а област 
�� о�ување култу�не баштине и на�одног ства�алаштва� 
�� �а�вој и неговање ме�уд�жавне са�адње� 

���������� дина�а �а �еали�а�ију п�ојекта у свим областима 

  
�апомена�  
 Општина �ајданпек �ад�жава п�аво о од�е�ивању висине �инансијски� с�едстава �а 

доделу уд�ужењима и� бу�ета општине �ајданпек �а ����� годину�� као и п�аво да не 
додели сва �асположива с�едства� 

 
��.� ��ијава се подноси �а доделу недостају�и� с�едстава �а �еали�а�ију новог или �ав�шетак у теку�ој 

години ве� �апо�етог п�ог�ама� 
��ог�ам т�еба да се �еали�ује на те�ито�ији општине �ајданпек и лока�ијама које су п�едви�ене 
планом активности� најкасније до ��.��.����.������� 

 
���.� П����а����� �������� 

��ошкови који �е бити �инанси�ани јавним конку�сом и� бу�ета �пштине ���д�нп�к� с тим да сви 
п�едви�ени т�ошкови одгова�ају т�жишним �енама� укљу�ују� 

�� т�ошкове набавке услуга� 
�� т�ошкове пот�ошног мате�ијала� оп�еме и мате�ијала пот�ебног �а �еали�а�ију п�ог�ама�  
�� остале т�ошкове који ди�ектно п�ои�ила�е и� п�едложени� активности� путне т�ошкове� 

ин�о�мисање� оглашавање� штампање� ангажовање експе�ата� евалуа�ија п�ојекта� т�ошкове 
о�гани�а�ије обука итд�� укљу�ују�и т�ошкове �инансијски� услуга �банка�ски� п�ови�ија�� 
т�ошкове ���� а� 

 
�апомене�  
 �купна в�едност пот�ебна �а �еали�а�ију п�ог�ама уд�ужења може да буде ве�а од 

и�носа т�аженог у п�ијави� а �а�лика под�а�умева сопствено у�еш�е� у�еш�е д�уги� 
донато�а� као што су јавне установе� коме��ијални секто�� с�едства и� ме�уна�одни� 
�ондова и сл�� п�и �ему је важно да се т�ажена с�едства не п�еклапају� али и да је 
су�инанси�ање обе�бе�ено и п�ове�љиво� 

 
Н������а����� �������� 
��ошкови који се не�е пок�ивати јавним конку�сом и� бу�ета општине ���д�нп�к� 

�� п�ог�ами са коме��ијалним е�ектима� 
�� п�ог�ами који су п�ет�одни� година ве� били �инанси�ани и� општинског бу�ета а нису 

�еали�овани� 
�� п�ог�ами �ије су једине активности путовања� студије� у�еш�е на кон�е�ен�ијама и 

сли�не активности� 



�� п�ог�ами уд�ужења која нису поднела �ав�шни на�ативни и �инансијски и�вештај �а 
п�ет�одну годину а била су ко�исник беспов�атни� с�едстава по јавном конку�су� 

�� инвести�иона улагања у и�г�адњу� оп�емање и од�жавање пословног п�осто�а� 
�� наг�ад е и спон�о�ства поједин�има и д�угим о�гани�а�ијама 
�� дугови и пок�ивање губитака или дуговања� 
�� п�истигле пасивне камате� 

 
����.� К�������а ��������а���а �а п�ијаву по �авном конку�су сад�жи�  

�� п�ијавни об�а�а�� 
  �� п�ијавни об�а�а� подносила� подноси� 

�� уве�ење да је уд�ужење уписано у �егиста� ����а �копија�� 
�� потв�да о по�еском иденти�ика�ионом б�оју �копија�� 
�� план и п�ог�ам �ада уд�ужења� подносио�а п�ијаве� �а теку�у годину� 
�� одлуку подносио�а п�ијаве о усвајању плана и п�ог�ама �ада �а теку�у годину� 
�� дока� о су�инанси�ању од па�тне�ске или донато�ске о�гани�а�ије� ако се п�ог�ам тако 

�еали�ује� 
�� �ав�шни и�вештај подносио�а п�ијаве о �еали�а�ији п�ог�ама� п�ојеката и п�ог�амски� 

активности �инаси�ани� с�едствима бу�ета Општине у п�ет�одној години �копија�� 
�� Статут подносио�а п�ијаве �копија�� 
�� Статут сваке па�тне�ске о�гани�а�ије� осим �а п�еду�е�а и установе којима је оснива� 

Општина �копија�� 
 

��.� П���а��� ���а�а� може се п�еу�ети у елект�онској �о�ми са �вани�не инте�нет п�е�ента�ији 
општине �ајданпек ������������������� 

 
�.� ��ијава се доставља у �атво�еној кове�ти на писа�ни�у Општине �ајданпек или поштом на ад�есу� 

 
О�����а Ма��а���� 

- Коми�и�� �� �����о���� и ������� ����и���и�� ��о���м� �������� 
Светог Саве бб 

�ајданпек ����� 
 

са на�наком� 
�Ја��� ������� �а ����л� ������а�а �а ��ал��а���� �����а�а �������а  

���� �� �� �а����  �������а � ����.������� НЕ ОТВА�АТИ“� 
 

��ијава �ији је сад�жај дат у делу ���� К�������а ��������а���а се доставља у� 
��� Па����а��� ������ и 
��� Ел���������� ����� �п�ијавни об�а�а� са свим т�аженим дока�има� �итљив скени�ан 

документ на ��� ��� или ���� 
� �л��а�� ���ла�а�а �а����а�а ������а ����а�� ��а��а�� �� �а������ 
 

��.� ��ајњи �ок �а достављање п�ијава је ��.��.����.���. �� �� �а���а� 
 

���.� �������� О�л��� 
�о истеку �ока �а подношење п�ијава на �авни конку�с �омисија в�ши админист�ативну п�ове�у� 
в�едновање и �анги�ање благов�емени� и админист�ативно исп�авни� п�ијава п�ог�ама�  
�лагов�еменом доставом смат�а се п�ијава достављена на писа�ни�у Општине или п�епо�у�ена 
пошиљка п�едата пошти најкасније до истека последњег дана утв��еног �ока �пе�ат поште� бе� 
об�и�а на датум п�испе�а� 
 
�дминист�ативна п�ове�а 
Све благов�емене п�ијаве би�е укљу�ене у п�о�ес п�ове�е да ли је п�ијава комплетна� односно да 
ли је поднета �елокупна документа�ија у складу са утв��еним сад�жајем конку�сне документа�ије 
и да ли је документа�ија поднета у т�аженој �о�ми� 
�колико �омисија админист�ативном п�ове�ом утв�ди да је благов�емено поднета п�ијава 
у�есника �авног конку�са админист�ативно непотпуна или неп�е�и�но попуњен п�ијавни об�а�а�� 
�омисија обавештава у�есника �авног конку�са да утв��ене недостатке отклони у �оку од � �пет� 
дана од дана достављања обавештења� 



��ијава у�есника �авног конку�са који у накнадно од�е�еном �оку није отклонио уо�ене 
неп�авилности� не�е бити �а�мат�ана 
�е�е се �а�мат�ати ни� 

�� неблагов�емене п�ијаве� 
�� п�ијаве достављене е�маилом и �аксом не�е бити �а�мат�ане�  
�� п�ијаве �ији подносила� није и�в�шио своје досадашње обаве�е п�ема Општини у ве�и 

п�ог�ама� п�ојеката и п�ог�амски� активности које су �инанси�ани односно 
су�инанси�ани и� бу�ета Општине� 

��едновање и �анги�ање благов�емени� и админист�ативно исп�авни� п�ијава п�ог�ама 
��бо� п�ог�ама �а који �е бити додељена с�едства и� бу�ета Општине в�ши се п�именом следе�и� 
к�ите�ијума и ме�ила� 
 

К��������� 
Ма����ала� 
���� �����а 

П�����а�� ������� л��ал�� �а������� �а �����а��� ����� �� ����а���� �а��� 
������� � �а��� ��ла��� 

�� 

�� �а ли  су пот�ебе локалне �аједни�е �а п�ог�амом којим се оства�ује јавни инте�ес у датој 
области јасно утв��ене 

�� �а ли су пот�ебе локалне �аједни�е �а оства�ивањем јавног инте�еса у датој области у ве�и са 
плани�аном упот�ебом с�едстава и активностима 

������ �����а�а �� 

�� �а ли су јасно �о�мулисани �иљеви  
�� �а ли постоји јасна ве�а и�ме�у �иљева и активности п�едви�ени� п�ог�амом  
�� �а ли су �иљеви достижни у п�едви�еном в�емену  
�� �а ли п�ог�ам доп�иноси унап�е�ивању стања у области у којој се сп�оводи �обим 

�адовољавања јавног инте�еса локалне �аједни�е� 

����� ����� �� 

�� �а ли су јасно �о�мулисане �иљне г�упе 
�� �олике су могу�ности п�ог�ама да обу�вати ши�и к�уг ко�исника и подстакне њи�ово 

активно у�еш�е у �еали�а�ији п�едви�ени� активности 
�� �а ли п�ог�ам укљу�ује па�тне�ство са д�угим уд�ужењима� п�ив�едом или јавним секто�ом 

А��������� � О�����а�� ����л�а�� � ����а�� �����а�а �� 

�� �а ли је п�едложени план активности �еалан и оства�љив у локалној �аједни�и у п�едви�еном 
в�емену� 

�� �а ли су �е�ултати п�ог�ама ме�љиви 
�� �а ли п�ог�ам доп�иноси унап�е�ивању положаја �иљне г�упе 
�� �а ли �е п�ог�ам �ада имати ути�аја ван к�уга �иљне г�упе �ди�ектни и инди�ектни 

ко�исни�и� 

����� � ���а������а ���ла������ �����а�а �� 

�� �а ли бу�ет п�ог�ама �ада од�ажава ства�не т�ошкове п�едложене активности �да ли су 
т�ошкови �еални� п�акти�ни и да ли је однос и�ме�у п�о�ењени� т�ошкова и о�екивани� 
�е�ултата �адовољавају�и� 

�� �а ли се п�ог�ам �инанси�а и� д�уги� и�во�а 

О�������� � ����а������� �����а�а �� 

�� �а ли постоји могу�ност �а�вијања п�ог�ама  
�� �а ли �е се активности наставити и после �инанси�ања и� бу�ета општине� и на који на�ин 
�� �а ли п�ог�ам има иновативне елементе� п�едлаже алте�нативна �ешења у области којом се 

бави 
�� �а ли п�ог�ам има медијски публи�итет �д�уштвене м�еже� ��� сајтови� штампани медији� 

�адио� тв� 

П�������а �������а ���������а ����а�� � 

�� �аконито �аније ко�иш�ена с�едства бу�ета Општине �испуњене угово�не обаве�е� 
�� Од�живост �анији� п�ог�ама �и� п�ет�одни� година� 

Ма����ала� ���� �����а� ��� 



�апомене�  
 Сваки �лан �омисије �а в�едновање и п�а�ење �еали�а�ије п�ог�ама уд�ужења в�ши 

поједина�но в�едновање благов�емено поднети� и админист�ативно исп�авни� п�ијава 
п�ог�ама по утв��еним к�ите�ијумима и ме�илима� 
��ој бодова које добија п�ијава је �би� с�едњи� в�едности �а сваки к�ите�ијум ��би� 
бодова се дели са б�ојем �ланова �омисије�� 
�колико две или више п�ијава имају исти б�ој бодова п�едност на листи �е имати п�ијава 
која има ве�и б�ој бодова по основу к�ите�ијума ������ �����а�а 
� слу�ају истог б�оја бодова по основу к�ите�ијума ������ �����а�а п�едност на 
листи �е имати п�ијава која има ве�и б�ој бодова по основу к�ите�ијума ����� ����� 
� слу�ају истог б�оја бодова по основу к�ите�ијума ����� ����� п�едност на листи �е 
имати п�ијава која има ве�и б�ој бодова по основу к�ите�ијума ����� � ���а������а 
���ла������ �����а�а. 

 
��елимина�на �анг листа 
О сп�оведеном поступку в�едновања благов�емени� и потпуни� п�ијава по �авном конку�су 
�омисија са�ињава П���л�� л���� �а ����л� ������а�а �а ��ал��а���� �����а�а �������а �у 
даљем тексту� �иста� најкасније у �оку од �� �петнаест� дана од дана истека �ока �а подношења 
п�ијава на �авни конку�с� 
�иста се објављује на �вани�ној инте�нет ст�ани�и Општине ������������������ и н� �гл�сн�� 
табли Општинске уп�аве �ајданпек� 
��есни�и �авног конку�са имају п�аво увида у поднете п�ијаве и п�иложену документа�ију по 
утв��ивању �исте у �оку од � �т�и� дана од дана њеног објављивања� 
�а �исту� у�есни�и �авног конку�са имају п�аво п�игово�а �омисији у �оку од � �осам� дана од 
дана објављивања �исте� 
Одлуку о п�игово�у �омисија доноси у �оку од �� �петнаест� дана од дана његовог п�ијема� 
 
Одлука о додели с�едстава  
�аљи поступак �а доделу с�едстава и� бу�ета Општине уд�ужењима �а �еали�а�ију п�ог�ама који 
су од јавног инте�еса сп�оводи се по од�едбама ��авилника о к�ите�ијумима и поступку  доделе 
с�едстава уд�ужењима �а �еали�овање п�ог�ама од јавног инте�еса ��Службени лист општине 
�ајданпек�� б�ој ������ 
 

����.� �онтакт особа у ве�и овог �авног конку�са је М���а�а �а��� Мла������� 
�а ин�о�ма�ије можете се об�атити на 
�ел�  ��� ��� �� �� 
��маил ������������������������� 

 
   


