РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Веће Градске општине Палилула
Број:144 5/19-03
У Нишу, 11.03.2019.год
На основу члана 52 Статута Градске општине Палилула (''Службени лист Града
Ниша'', број 114/17-пречишћен текст) и члана 8 Правилника о начину финансирања и
суфинансирања пројеката/програма од јавног интереса број: 115-4/19-03 од 19.02.2019.
године, Веће Градске општине Палилула дана 11.03.2019. год., расписује следећи:
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Градске општине Палилула за програме и
пројекте од јавног интереса за 2019. годину

Пријаве са пратећом документацијом се достављају адресиране на следећи начин:
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Ул. Бранка Радичевић број 1
Пријава на јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма и пројеката
од јавног интереса за Градску општину Палилула за 2019. Годину са назнаком „не
отварати пре састанка комисије за отварање предлога програма"
Јавни конкурс се односи на следеће области:

-

Активизам младих и омладине,
Угоститељство, занатство, туризам и трговина,
Пољопривреда,
Задругарство,
Помагање одржавања основних школа и дечијих вртића и задружних домова на
територији градске општине у складу са законом и прописима града.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право учешћа у расподели средстава буџета Градске општине Палилула имају
физичка лица,удружења грађана и невладине организације које су регистроване на
територији Градске општине Палилула, с тим да све пројектне активности могу
реализовати и ван територије Градске општине Палилула и територије Града Ниша, али
да својим активностима представљају Градску општину Палилула.
Сваки други начин аплицирања је неприхватљив.
Пријава на конкурс врши се попуњавањем апликационог формулара који се у
електронском облику може преузети са званичне инетернет странице

Градске општине Палилула: или преузети лично на шалтеру број 2 Услужног центра у
згради ГО Палилула, ул. Бранка Радичевић број 1, 18105 Ниш. Сваки други начин
аплицирања је неприхватљив.
Уз пријаву, обавезно доставити пратећу документацију:
1. Статут удружења/организације подносиоца ( копија)
2. Решење о упису у регистар удружења/организације код АПР (копија)
3. Доказ о отвореном наменском динарском подрачуну у Управи за трезор Ниш и фотокопију
картона депонованих потписа.
4. Саставни део пријаве је и изјава одговорног лица да су сви подаци наведени у пријави
истинити и тачни и да ће додељена средства (уколико буду додељена) бити наменски утрошена
и да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта са пратећом
финансијском документацијом.
Комплетна документација за јавни конкурс доставља се у затвореној коверти на чијој
полеђини се наводе подаци о подносиоцу пројекта.
Подносиоци који поднесу непотпуне или неуредне пријаве на конкурс, надлежна
комисија ће у року од 10 дана обавестити о томе и позвати их да уреде документацију.
Кориснику средстава који није средства утрошио наменски у складу са програмом
односно пројектом, наведеном структуром трошкова и до висине средстава тражених од
Градске општине Палилула назначеној у пријави, неће бити разматрана пријава на нови
конкурс.
Учесници конкурса који су добили мањи износ од тражених средстава, дужни су да у
року од осам дана од дана обавештења доставе ревидиране износе структуре трошкова
програма/пројекта који су наведени у Пријави за јавни позив, сходно висини додељених
средстава, односно обавештење о томе да ли одустају од средстава која су им додељена.
На полеђини коверте навести „Ревидирани програм/пројекат" Назив и адресу удружења.
Комисија за стручну процену пријава физичких лица, удружења грађана и невладиних
организација разматраће пристигле предлоге пројеката/програма по завршетку јавног позива и
предлог одлуке о удружењима грађана и невладиних организација чији се пројекти
финансирају/суфинансирају из буџета ГО Палилула, комисија доставља Већу ГО Палилула у
року од 7 дана од дана донете одлуке предлога.
Веће ГО Палилула на основу предлога комисије за стручну процену пријава физичких
лица, удружења грађана и невладиних организација доноси Одлуку о избору
пројеката/програма који се финансирају/суфинансирају из буџета ГО Палилула у року од 10
дана од дана пријема предлога од стране Комисије.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Комисија за стручну процену пријава разматраће једном месечно пристигле предлоге
програма.
Непотпуне или неуредне пријаве на конкурс, неће се разматрати.
Одлуку о избору програма који се суфинансирају/финансирају из буџета Градске
општине Палилула доноси Веће Градске општине Палилула у року од 15 дана од достављања
предлога од стране стручне комисије.
Подносиоци чији програм није одобрен за финансирање, обавештавају се о томе у року
од 10 дана од дана доношења одлуке.
Учесници конкурса који су добили средства у износу мањем од траженог, дужни су да у
року од осам дана од дана пријема обавештења доставе ревидирану

структуру износа трошкова за програм наведен у пријави на конкурс, сходно висини додељених
средстава, односно обавештење о томе да ли одустају од средстава која су им додељена.
Конкурс је отворен до утрошка средстава утврђених Одлуком о буџету Градске општине
Палилула за 2019. годину.
Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини
се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве. Пријаве се предају на писарници - услужни
центар Градске општине Палилула - са назнаком за Комисију за спровођење поступка по
конкурсу за доделу средстава за програме и пројекте од јавног интереса Градске општине
Палилула, ул. Бранка Радичевић број 1, 18105 Ниш.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1, НИШ
Са назнаком: Пријава на јавни позив за финансирање/суфинансирање
пројеката и програма од јавног интереса за 2019. годину из буџета ГО
Палилула уз назнаку
„НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ПРЕДЛОГА
ПРОЈЕКАТА"
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

