Република Србија
А утономна П окрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-18/2016-Н
Дана: 12.01.2016. године
Сомбор
На основу члана 4. и 5. П равилника о начину и поступку остваривањ а права на доделу средстава из
буџета града С омбора за програме и пројекте организација и удруж ењ а грађана социјално-хуманитарног
карактера са територије града Сомбора, Градоначелник града Сомбора расписује
ЈА ВНИ КОНКУРС ЗА Д О Д ЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРА ДА СО М БО РА ЗА ПРОЈЕКТЕ О РГАНИЗАЦИЈА И УД РУ Ж ЕЊ А ГРАЂАНА
СО Ц И ЈА ЛН О -Х У М А Н И ТА РН О Г КАРАКТЕРА
I Предмет конкурса представљ а расподела средстава опредељ ених Одлуком о буџету града Сомбора за
2016. годину, дотације невладиним ( непрофитним ) организацијама - друш твено хуманитарне
организације, а која су намењ ена финансирању пројеката у укупном износу од 2.200.000,00 динара.
II Право учеш ћа на конкурсу имају све социјално-хуманитарне организације, организације особа са
инвалидитетом, удруж ењ а грађана, као и друге непрофитне установе и организације које се баве
делатностима социјално-хуманиратног карактера.
III П риоритет у расподели средстава која представљ ају предмет овог конкурса биће они пројекти, чијим
активностима се развијају различити облици самопомоћи и солидарности са лицим а са посебним
потребама, а који су усмерени према већем броју корисника, задовољ авају критеријум одрживости и
организују се у партнерству.
Пројекти којима се предвиђа спровођење активности које се на неки други начин или по неком другом
основу већ финансирају из буџета града Сомбора, као и активности за чије су спровођење надлежне
институције, неће бити подржани.
IV Конкурсне пријаве подносиоца предлога пројекта којима су одобрена средства по Јавном конкурсу за
доделу средстава из буџета града Сомбора за пројекте организација и удруж ењ а грађана социјалнохуманитарног карактера у 2015. години а за које није поднет извештај о реализацији пројекта и трош ењ у
одобрених средстава, неће бити разматране.
V Подносиоци предлога пројекта дужни су да приликом конкурисањ а поднесу конкурсну пријаву и да уз
њу приложе:
1. предлог пројекта
2. доказ о регистрацији (удруж ењ а граћана обавезно подносе реш ењ е издато од Агенције за
привредне регистре~) и овлаш ћењу за потписивање ( ОП образац )
3. опис организације
4. финансијски план ( наративни и табеларни )
5. изјаву да ли користи и средства од другог донатора.
V I Предлог пројекта достављ а се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.
VII Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе најкасније до 29.01.2016. године.
Предлози пројеката достављ ају се у затвореној коверти у услужни центар Градске управе града Сомбор,
шалтер 11 или 12 на адресу: Сомбор, Трг цара Урош а 1, искљ учиво поштом препоручено, или курирским
путем односно личном доставом. Н а коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца,
назив пројекта и следећи текст: «ЗА КОНКУРС СОЦИЈА ЛН О -Х У М А Н И ТА РН И Х О РГАНИЗАЦИЈА- НЕ
ОТВАРАТИ«.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
VIII Одлуку о додели средстава која су предмет овог конкурса доноси Градоначелник на предлог Надлежне

КомисиЈе.

/ /

\

Комплетну конкурсну документацију заинтересоване организације и удруж ењ а грађана могу преузети
на званичном сајту града С омбора \у\у\у.5отћог.г5 и у услужном центруна Градске управе града Сомбора (
Градски услужни центар ш алтери бр. 11 и 12 ).
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