
  
 На основу члана Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор 
програма од јавног интереса која реализују удружења грађана за доделу средстава 
из буџета општине Петровац на Млави, бр. 06-5/2017-02-14 од 23.01.2017. године и 
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које 
реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац на Млави 
у 2017. години, бр. 06-7/2017-02-3 од 08.02.2017. године, 
 Комисија за расписивање и спровођење јавног позива за избор програма од 
јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета 
општине Петровац на Млави, расписује: 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ У 

У 2017. ГОДИНИ  
 
 

чл.1. 
 
 Позивају се сва удружења грађана да доставе програме од јавног интереса 
које реализују и који се финансирају из буџета општине Петровац на Млави, у 
укупном износу од 7.500.000,00 динара (словима: седам милиона и петсто хиљада 
динара), предвиђених Одлуком о буџету општине Петровац на Млави за 2017. 
годину ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 12/16) са позиције 54 и 
то: 
 
програм 11 - социјална и дечија заштита ПА 0008 - 1.500.000,00 динара,  
програм 13 - развој културе и информисања ПА 0002 - 5.000.000,00, динара, 
програм 14 -  развој спорта и омладине ПА 0001 - 1.000.000,00 динара. 
 

 
чл.2. 

 
 Право учешћа на јавнoм конкурсу имају удружења грађана са програмима од 
јавног интереса у следећим областима: културa, социјална и дечија заштита, развој 
спорта и омладине.  

 
чл.З. 

 
 Основни услови за доделу средстава удружењима из буџета за програме од 
јавног интереса су: 

- Да удружење има статус правног лица 
- Да је седиште Удружења на територији општине Петровац на Млави и да се програм 

реализује на територији општине Петровац на Млави 
- Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање 

удружења и да је уписано у судски регистар 
- Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и 

активности у областима које су од јавног значаја 
 

чл.4. 
 
 Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета општине 
Петровац на Млави вршиће се применом следећих критеријума: 
- референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања 
програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и 
његова одрживост; 
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 
стања у области у којој се програм спроводи; 
- законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да 



ли су раније коришћена средства буџета Републике Србије и ако јесу, да ли су 
испуњене уговорне обавезе. 

 
чл.5. 

 
 Уз образац пријаве, који се може скинути са сајта http://www.petrovacnamlavi.rs/ 
и узети у Писарници, канцеларија бр. 5, на јавни Конкурс удружења подносе програм 
који садржи:  

- назив и седиште удружења;доказ о упису у регистар;  
- одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину;  
- прецизирање на коју се област програм односи;  
- податке о циљној групи на коју се програм односи;  
- финансијски план програма;  
- оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски. 

 
чл.6. 

 
 Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти 
на чијој полеђини се наводе подаци о подносиоцу пријаве. Пријава се предаје на 
писарници Општинске управе са назнаком: " Комисији за спровођење јавног конкурса 
за избор програма удружења грађана која се финансирају из буџета општине 
Петровац на Млави" ( у даљем тексту Комисија ), у року од 15 дана од дана 
објављивљања јавног конкурса. 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 
чл.7. 

 
 О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води Записник. 
 Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може 
бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује Комисија. 
 Листа из става 2. овог члана  објављује се на званичној интернет страници. 
 На Листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право приговора у 
року од 5 дана од дана њеног објављивања. 
 Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог 
пријема. 

чл.8. 
 
 Одлуку о избору програма доноси председник општине у року од 15 дана од 
дана утврђивања листе из члана 7. ове одлуке.  
 Одлука из става 1. овог члана доставља се учесницима који су изабрани на 
конкурсу. 

чл. 9. 
 
 По пријему Одлуке о избору програма удружења, закључује се Уговор о 
додели средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање 
програма која реализују удружења из буџета општине Петровац на Млави у року од 5 
дана. 
 

КОМИСИЈА ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР 
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И 

ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
Број: 404-37/17-02 
Датум: 09.02.2017. године  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                                                               


