
На основу  члана 71. Статута општине Бољевац („Сл. лист oпштине Бољевац'', бр. 1/2008 и 25/2015), члана 8.
Одлуке о буџету Општине Бољевац за 2017. годину („Службени лист Општине Бољевац, бр. 33/2016), чланова 9. и 12.
Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Бољевац за дотације удружењима
грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса општине Бољевац („Службени лист Општине
Бољевац, бр. 12/2016) Општинско веће на седници одржаној 13.01.2017. године, донело је

Ј А В Н И К  О  Н  К  У  Р  С
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање програма и пројеката од јавног интереса

за 2017. годину

I
Одлуком о буџету Oпштине Бољевац за 2017. годину, у разделу 4. Општинска управа, глава 4.01-

Општинска управа, програм 15 - опште јавне услуге управе , функција 160 - опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, на економској класификацији 481 - дотације невладиним организацијама,
предвиђена су средства у износу од 1.500.000 динара за финансирање невладиних организација.

II

Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења уписана у
Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре.

Субјекти из става 1. овог члана имају право да поднесу пријаву за дотацију за финансирање
програма/пројеката од јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији Општине
Бољевац или се ради о међуопштинским и републичким организацијама које морају имати чланове са
пребивалиштем на територији Општине Бољевац.

III
Критеријуми за доделу средстава су:
- планиране активности у 2017. години.

IV
Пријаве се подносе Општинском већу општине Бољевац, искључиво на прописаним обрасцима.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- образац пријаве, потписан и оверен, који се преузима у Општинској управи општине Бољевац,
- детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се подноси

пријава и детаљан финансијски план,
- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује.
- извештај о утрошеним средствима додељеним од стране Општине Бољевац у 2016. години.

V
Пријаве са потребном документацијом подносе се Општинском већу – Комисији за избор програма од

јавног интереса најкасније до 23. јануара 2017. године, на адресу Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац.

VI
Непотпуне и неблаговремене пријаве које нису предате на прописаном обрасцу неће се узети у

разматрање.

VII
Општинско веће донеће Одлуку о финансирању програма односно пројеката из буџета општине

Бољевац за 2017. годину на основу записника и предлога одлуке Комисије у року од 15 дана од дана
закључења јавног конкурса.

Одлука  о финансирању програма односно пројеката из буџета општине Бољевац за 2017.  годину
објавиће  се на огласној табли Општине Бољевац  и на сајту Општине Бољевац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
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