
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“, број 10/2013 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 143. Статута 

општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19), Скупштина општине 

Сокобања, на седници одржаној 08.04.2021. године, донела је 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање програма и пројеката из области заштите географског порекла 

пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима буџета 

општине Сокобања у 2021. години 

1. Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  из области 

заштите географског порекла пчелињих производа на територији општине 

Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2021. години. 

2.  Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Сокобања за 

2021.годину , на позицији 60 у износу од 700.000,00 динара. 

3.  Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају 

удружења у области заштите географског порекла пчелињих производа, која поднесу 

пријаву за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је 

регистровано седиште на територији општине Сокобања, с тим да морају имати чланове 

са пребивалиштем на територији општине Сокобања и да све активности морају 

реализовати на територији општине Сокобања. 

Удружења грађана у области заштите географског порекла пчелињих производа 

која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну пријаву. 

4. Прихватљиви трошкови за финансирање су: 

– Трошкови набавке услуга; 

– Трошкови набавке  основног и потрошног материјала и материјала за реализацију 

пројекта; 

– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности ( нпр. обука 

учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације,студијска 

путовања и сл.) 

5. Неприхватљиви трошкови за финансирање су : 

-  дугови и покривање губитака или дуговања; 

– мере које се финансирају из других пројеката; 

-куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ”режијски трошкови”; 



6. Пријаве се подносе Општинској управи општине Сокобања -Комисији за доделу 

средстава у пољопривреди на aдресу ул. Светог Саве бр.23, Сокобања, поштом или на 

писарници општинске управе општине Сокобања, са назнаком ” Пријава на јавни 

конкурс  за финансирање  програма и пројеката из области заштите географског 

порекла пчелињих производа на територији општине Сокобања средствима 

буџета општине Сокобања у 2021. години” у року од петнаест дана од дана важења 

овог конкурса, искључиво на прописаном обрасцу  који је у прилогу овог јавног позива 

и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

– доказ о упису у регистар код надлежног органа; 

– копију Статута подносиоца пријаве (оверена); 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; 

– oдлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за 

средства буџета; 

– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање 

се подноси пријава (треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, 

значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план); 

– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту 

ако се пројекат тако реализује; 

– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова 

потписана и печатирана); 

– једну штампану пријаву, потписану и оверену; 

– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве; 

– доказ да рачун удружења није у блокади. 

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине 

Сокобања , ул. Светог Саве бр.23, Сокобања или на сајту општине  Сокобања 

www.opstinasokobanja.com 

7.Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити 

разматране.  

 Комисија, у року од 15 дана од дана пријема пројекта доставља предлог Одлуке о 

финансирању програма, односно пројеката из буџета општине  Сокобања, председнику 

општине Сокобања и  иста се након доношења  објављује на званичном сајту општине  

Сокобањаwww.opstinasokobanja.com  и доставља подносиоцу пријаве. 

 

8. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се 

финансирају из буџета општине  Сокобања :  

http://www.opstinasokobanja.com/
http://www.opstinasokobanja.com/


– усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном 

нивоу – 10 бодова 

– допринос развоју привредне делатности – 15 бодова 

– допринос одрживом развоју- 10 бодова 

– усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -20 бодова 

– усмереност ка већем броју корисника -20 бодова 

Посебна мерила и критеријуми: 

Број чланова удружења/ задруге      0-20   –    0 бодова 

Више од 20 чланова      -    5  бодова 

Уколико су жене чланови удружења/ задруге- -   20  бодова 

9. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине  Сокобања 

www.opstinasokobanja.com и oгласној табли Општинске управе општине Сокобања. 

I Број: 320-34/2021
У Сокобањи, 08.04.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 
Владан Петковић 

http://www.opstinasokobanja.com/


ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Сокобања)



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

%Износ средстава из сопственог учешћа
ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ОПШТИНЕ СОКОБЊА
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне
вредности пројектa
Проценат средстава траженог од општине Сокобања од укупне
вредности пројекта/програма
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Датум подношења предлога пројекта/програма:

Трајање пројекта/програма:
Контакт особа
Функција:
Контакт телефон:

Е-mail:
Адреса интернет презентације:

Mатични број и ПИБ:
Број наменског рачуна – Управа за трезор:

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон:

Потпис и печат:



1. Сажетак пројекта/програма

2. Оправданост пројекта/програма

3. Досадашња искуства у реализацији пројеката

4. Веза са локалним стратешким документима

5. Општи циљ пројекта/програма

6. Специфични циљеви пројекта/програма



7. Очекивани резултати

Унапређење рада задруге.

8. Активности

Опис активности Износ у РСД Одговорна лица и
организације за

реализацију

Вођење евиденције и
књиговодствене
услуге

укупно

9. Корисници пројекта/програма



10. Одрживост

Огледа се кроз:

11. План активности

Активност 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kњиговодствене услуге
Гориво за сл. путовања
Одржавање возила
Регистрација
репрезентација

12. Остали извори финансирања

Извори финансирања Износ - планирана средства

Буџет опш.Сокобања

Укупно средстава

13. Сарадња са Локалном самоуправом



И З Ј А В А

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или
суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице
подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:

∂ да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
∂ да ће додељена средства бити наменски утрошена;
∂ да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно

пројекта са финансијском документацијом;
∂ да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим

медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Сокобања

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат

потпис


