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На основу члана 7. и 7а Одлуке о начину 
финансирања пројеката удружења из буџета општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
12/2010, 6/2011) , Одлуке о буџету општине Књажевац 
за 2014. годину („Сл. лист општине Књажевац, број 
27/2013) и члана 48. Статута општине Књажевац («Сл. 
лист општине Књажевац», број 4/2009), Председник 
општине Књажевац доноси расписује 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС  
 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА   
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2014. 

ГОДИНУ 
 

Укупан износ средстава намењен за 

финансирање пројеката удружења путем јавног 

конкурса, из буџета општине Књажевац за 2014. 

годину, износи 10.000.000.00 динара. 

Средства намењена удружењима додељују 
се за реализацију пројекта који се односе на 
приоритете, односно активности утврђене Стратегијом 
одрживог развоја општине Књажевац за период 2010-
2020. године: 

 
Приоритет 2.1: Успостављање и јачање модела 
институционалне подршке малим и средњим 
предузећима и предузећима кроз едукацију и остале 
програме и активности, 
Приоритет 2.2: Унапређење постојећих и стварање 
услова за развој нових видова туристичке понуде, 
Приоритет 3.2: Социјална инклузија рањивих група, 
Приоритет 3.3.Унапређење очувања , заштите и 
промоције културно – историјског наслеђа, 
Приоритет 3.4: Јачање постојећих и ширење 
капацитета васпитно – образовних институција- 
активност 6: Организовање волонтерског сервиса. 

Право учешћа имају удружења  која су 

регистрована на територији општине Књажевац и 

делују на подручју општине као општинске, 

међуопштинске или републичке организације, не  

краће од шест месеци. 

Општина Књажевац неће финансирати: 

Појединце за учешће на конференцијама, 

путовањима, финансирање студија и за сличне 

активности), 

1. Иницијативе које доносе профит удружењима  

2. Политичке и страначке организације, верске 

организације, групе и секте и њихове 

активности 

3. Владине организације или институције, 

укључујући школе, месне заједнице и др. 

4. Организације чији је оснивач општина 

Књажевац 

5. Активности које заговарају нетолерантност и 

насиље, 

6. Активности које се односе на проповедање 

или заговарање одређене религије 

7. Пројекте удружења која се финансирају 
Одлуком о буџету општине  

 
          Књажевац за 2014. годину, са наменске позиције 
за то удружење. 

До 30% укупно опредељених средстава за ове 
намене могу се користити за финансирање пројеката 
који не припадају ниједном од претходно наведених 
приоритета, уколико Комисија оцени да су од 
изузетног значаја за локалну заједницу. 

Удружење може учествовати са више 

пројеката, а средства из буџета општине Књажевац 

додељују се за финансирање само једног пројекта од 

јавног интереса, осим у случајевима када удружење 

конкурише проејтима за које је обезбедило 

финансирање од стране донатора, када удружењу 

може бити одобрено више од једног пројекта.  

У случају када је удружење обезбедило 

финансирање пројекта од стране донатора, обавезно 

приложити копију уговора о донацији, потписану и 

оверену. Непотписани и неоверени уговори неће се 

узети у разматрање.  

Пројекат се мора реализовати на територији 

општине Књажевац.  
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Удружење је дужно да обезбеди сопствено 

учешће у новцу у висини од најмање 10 % вредности 

пројекта. 

Пројекат мора бити реализован до истека 

буџетске године, односно до 15.12.2014. године. 

Учесник конкурса је дужан да уз пријаву 

достави: 

 Попуњен пријавни образац 

 Попуњен образац описа пројекта 

 Попуњен образац буџета пројекта 

 Биографије координатора пројекта и 

кључних стручњака 

 Оверену фотокопију решења о упису 

Удружења у регистар  

 Фотокопију оснивачког акта (Статута) 

 Фотокопију финансијског извештаја 

достављеног надлежним државним 

органима за претходну годину. 

 Писану изјаву о обезбеђивању 

сопственог финансирања или 

суфинансирања, односно уговор о 

финансирању пројекта закључен са 

донатором. 

Пријаве се подносе Комисији за спровођење 

јавног конкурса за финансирање пројеката 

организација. Пријаве се достављају поштом у 

затвореној коверти са назнаком “За конкурс за 

финансирање организација - не отварати до истека 

конкурса” на адресу Милоша Обилића 1, Књажевац 

или предајом у услужно – информационом центру 

општине Књажевац. Пријава се доставља у 

штампаном облику у три примерка и на CD-у.  

Рок за подношење пријава је 15 дана након 

објављивања јавног конкурса, односно најкасније до 

28.02.2014. године у 15.00 часова. Непотпуне пријаве 

неће бити разматране. Неблаговремене пријаве неће 

бити разматране и исте ће неотворене бити враћене 

подносиоцу. Пријаве писане руком неће бити 

разматране.  

Заинтересоване организације могу преузети 

конкурсну документацију са званичне интернет 

презентације општине www.knjazevac.rs. 

Критеријуми за оцењивање предлога 

пројеката су: 

 

1 Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса                                         0-30 бодова 

2 Остварени резултати рада удружења из претходних година и  материјална и 

кадровска опремљеност                                 

0-10 бодова 

3 Стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат 0-10 бодова 

4 Одрживост пројекта 0-15 бодова 

5 Планирана сарадња са локалном заједницом током реализације пројекта 0-10 бодова 

6 Обезбеђено сопствено новчано учешће 0-5 бодова 

 

7. Обезбеђено суфинансирање пројекта из друих извора (донација) 0-20 бодова 

 

Максималан број поена је 100. 

Финансијер задржава право да изврши 

корекцију буџета пројекта. Одлука о избору пројеката 

удружења  који се финансирају из буџета општине 

Књажевац биће донета у року од 15 дана од дана 

закључења конкурса. 

Одлука о избору пројеката удружења биће 

објављена на огласној табли општине Књажевац, на 

интернет телевизији www.knjazevacinfo.com и на 

званичној интернет презентацији општине 

www.knjazevac.rs . 

Контакт особа: Марија Јеленковић,  контакт 

телефони: 019 731 601 и 731 623. 

 

Обрадила: Марија Јеленковић 
 

Број: 401-8/2014-02 
Књажевац, 13. 02.2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милан Ђокић 
 

 

 

http://www.knjazevac.rs/
http://www.knjazevacinfo.com/
http://www.knjazevac.rs/
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове  

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић, дипл. правник  

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ: 019 731 623 ФАКС: 019 732 730  


