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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист 
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине 
Сокобања на седници одржаној 13.07.2018.године, расписује  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање програма и пројеката  земљорадничких задруга и удружења грађана из 

области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2018. години 

 

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  удружења грађана    и 

задруга  регистрованих за област пољопривреде, из  Буџета општине Сокобања у 2018.години 

за  подстицање и развој привредних делатности   (пољопривредна производња). 

 

2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за 

2018.годину , на позицији 60 у износу од 2.000.000,00 динара. 

 

3. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења 

и задруге регистрована у складу са Законом о удружењима и задругама, која поднесу пријаву 

за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано 

седиште на територији општине Сокобања, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем 

на територији општине Сокобања и да све активности морају реализовати на територији 

општине Сокобања.   

Удружења грађана и задруге која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну 

пријаву. 

 

4. Прихватљиви трошкови за финансирање су: 

 

– Трошкови набавке услуга; 

-Трошкови вештачког осемењавања; 

– Трошкови набавке  основног и потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта; 

– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности (нпр. обука 

учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска путовања, 

заштита географског порекла, организовање сајамских манифестација и сл.) 

Учешће у реализацији пројеката из  сопствених средстава  мора да буде минимум  50%, осим 

за  унапређење генетеског потенцијала у говедарству кроз вештачко осемењавање, а које ће 

бити финансирано у 100% износу из Буџета Општине Сокобања. 

 

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су : 

-  дугови и покривање губитака или дуговања; 

– мере које се финансирају из других пројеката; 

-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”; 
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6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу средстава 

у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на писарници 

општинске управе општинеСокобања, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс  за 

финансирање програма и пројеката   удружења грађана и задруга из област 

пољопривреде  у 2018.години” у року од петнаест дана од дана важења овог конкурса, 

искључиво на прописаном обрасцу  који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни 

део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

– доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

– копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства 

буџета; 

– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако 

реализује; 

– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, 

место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се 

пројекат тако реализује; 

– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и 

печатирана); 

– једну штампану пријаву, потписану и оверену; 

– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве; 

– доказ да рачун удружења није у блокади. 

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Сокобања , ул. 

Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине  Сокобања www.opstinasokobanja.com 

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.  

 Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине  Сокобања, председнику 

општине Сокобања и  иста се након доношења  објављује на званичном сајту општине  

Сокобањаwww.opstinasokobanja.com  и доставља подносиоцу пријаве. 

 

 

8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из 

буџета општине  Сокобања :  

 

– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном 

нивоу – 10 бодова 

http://www.opstinasokobanja.com/
http://www.opstinasokobanja.com/
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– допринос развоју привредне делатности – 15 бодова 

– допринос одрживом развоју- 10 бодова 

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова 

– усмереност ка већем броју корисника -20 бодова 

 

Посебна мерила и критеријуми: 

Број чланова удружења/ задруге      0-20   –    0 бодова 

Више од 20 чланова      -    5  бодова 

Уколико су жене чланови удружења/ задруге- -   20  бодова      

                       

 

  

 
 

 

9.  Јавни  позив објавити  на  званичној  интернет  страни  општине   Сокобања 
www.opstinasokobanja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања.

I Број: 401-542/2018
У Сокобањи, 13.07.2018. године  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                          Драгољуб Јевтић 

 

http://www.opstinasokobanja.com/



