
У складу са чланом 14. Одлуке о буџету Општине  за 2011. годину (''Службени гласник општине Уб'' број 

13/2011) и Закључком Општинског већа општине Уб број 06-20-12/2012-01 од 24.01.2012. године, 

Општинска управа Општине Уб расписује 

 

К О Н К У Р С 

за расподелу буџетских средстава општине Уб за удружења  у 2012. години  

 

1. Финансијска средства Општине Уб у укупном износу од 5.000.000,00 динара, опредељена су за 

подстицање програма и/или пројеката, или недостајућег дела средстава за финансирање програма и/или пројеката 

које реализују удружења, а која су од јавног интереса. 

Под програмом од јавног интереса према члану 38. став 3. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'' 

број 51/2009), а за потребе општине Уб,  нарочито се сматрају програми у области: 

* борачко-инвалидске заштите, 

* заштите лица са инвалидитетом, 

* заштите и промовисања људских и мањинских права, 

* науке, 

* друштвене бриге о деци, 

* заштите животне средине, 

* заштите животиња, 

* хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи 

јавне потребе. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која имају седиште на територији општине Уб, не краће од 

годину дана.   

 

3. Програм и/или пројекат се мора односити за текућу буџетску годину и мора се реализовати до краја исте, 

односно закључно са 31. децембром 2012. године.  

 

4. Удружења су обавезна да додељена средства користе искључиво за реализовање одобрених програма 

и/или пројеката. 

 

5. Пренос додељених средства буџета општине Уб удржењима из става 1. има се вршити на основу захтева 

удружења и приложене документације (по закону који уређује буџетски систем) о насталом расходу који се има 

покрити на терет додељених средстава. 

 

6. Удружења која добију средства буџета општине Уб обавезна су да учине доступним јавности извештај о 

свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и да тај извештај на свака три месеца доставе 

даваоцу средстава. 

 

7. Пријава на конкурс подноси се Општинској управи – Одељење за делатности установа и заштиту 

животне средине, и предаје се на писарници Општинске управе општине Уб, са назнаком ''КОНКУРС за 

расподелу буџетских средстава намењених удружењима за 2012. годуну – НЕ ОТВАРАЈ''  

 

8. Конкурсна документација:  

* Доказ о регистрацији и статут  удружења,  

* Кратак опис досадашњих активности организације,  

* Програм и/или пројекат којим удружење конкурише за доделу средстава, уз разрађен финансијски 

план (буџет) са разрађеном динамиком повлачења средстава.  

Конкурс је отворен до 21.02.2012. године.  

Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине Уб www.opstinaub.org.rs и у нeдељним 

новинама „Напред“ Ваљево.  

 

По спроведеном конкурсу, у року од 10 дана од дана истека конкурса, Општинска управа – Одељење за 

делатности установа и заштиту животне средине сачиниће и доставити Општинском већу предлог одлуке о 

додели средстава.  

 

Одлуку о расподели буџетских средстава општине Уб за удружења у 2012. години доноси Општинско веће 

општине Уб.  

Одлука о расподели средстава биће јавно објављена. 
 

 


