На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/09, 99/11-други закон и 44/18др.закон), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл.гласник
РС'' бр.8/2012, 94/2013, 93/2015 и 16/2018) и Одлуке о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Сл.гласник града Ваљева“ бр.20/2018), Градска управа града Ваљева расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета града Ваљева за пројекте који подстичу афирмацију
привредно-туристичких манифестација града Ваљева у 2020. години
Расписује се Jавни конкурс за доделу средстава из буџета града Ваљева за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за пројекте који подстичу афирмацију привреднотуристичких манифестација града Ваљева у 2020.години.
Висина опредељених средстава из буџета Града за Jавни конкурс за пројекте који
подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација за 2020. годину износи 7.000.000,00
динара.
Право подношења пријаве за доделу средстава имају удружења чије ће се програмске
активности реализовати на територији града Ваљева која подстичу афирмацију привреднотуристичких манифестација града Ваљева.
Избор пројеката који подстиче афирмацију привредно-туристичких манифестација града
Ваљева који ће се финансирати средствима буџета Града врши се применом следећих
критеријума.
Критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. референце пројекта: област у којој се пројекат реализује, дужина трајања
програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и
његова одрживост, усклађеност и економичност финансијског плана са
планираним активностима, капацитети и ранија искуства подносиоца програма,
2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења стања у области у којој се програм спроводи,
3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, републичког
буџета, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у
случају недостајућег дела средстава за финансирање програма,
4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих
програма, да ли су раније коришћена средства буџета града Ваљева и ако јесу,
да ли су испуњене уговорне обавезе.
Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:
- образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије
финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време
реализације програма и детаљан финансијски план),
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха
за 2018.годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма за чије финансирање или
суфинансирање се подноси пријава,
- потврду НБС да удружење нема евидентиране основе и налоге о принудној наплати.
На други јавни се не могу пријавити удружења са пројектима за које су добила средства
у оквиру првог јавног конкурса у 2020. години.
Образац пријаве на Конкурс може се преузети у Одељењу за локални развој, привреду и
комуналне послове Градске управе града Ваљева, Карађорђева бр.64, Ваљево или на званичној
интерент презентацији града Ваљева ( www.valjevo.org.rs).

Начин и поступак доделе средстава регулисани су „Одлуком о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката који подстичу афирмацију
привредно-туристичких манифестација која реализују удружења (“Сл.гласник града
Ваљева“ бр.20/2018) и „Ближим мерилима за избор програма од јавног интереса који ће се
финансирати средствима буџета града Ваљева која реализују удружења“(Сл.гласник града
Ваљева“ бр.1/2019) који се могу преузети на сајту www.valjevo.org.rs.
Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.
Предложени пројекти учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију,
прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.
Активности обухваћене пројектима реализују се до краја календарске године.
Пријаву на Конкурс са одговарајућом пратећом документацијом доставити у затвореној коверти
на адресу: Oдељење за локални развој, привреду и комуналне послове, Градска управа
града Ваљева, ул. Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево са обавезном назнаком на лицу коверте
«Пријава на Jавни конкурс за доделу средстав из буџета града Ваљева за пројекте који
подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација у 2020.години – не отварати''
препорученом поштом или лично преко градске писарнице. На полеђини коверте навести назив
и адресу подносиоца пријаве.
Пријаве на конкурс се могу поднети најкасније у року од 15 дана од дана објављивања
Конкурса на званичној интернет страници Града, порталу е-Управе и у средствима јавног
информисања без обзира на начин подношења, односно до 07.2.2020.године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Комисија за оцењивање и селекцију пројеката који подстичу афирмацију привреднотуристичких манифестација размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума
утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, која ће бити објављена на
званичној интернет страници Града Ваљева www.valjevo.org.rs и на порталу е-Управа. На
наведену листу, учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања.
Одлуку о приговору доноси Градоначелник града Ваљева.
Коначну Одлуку о избору програма којима се из буџета Града додељују средства за финансирање
или суфинансирање пројеката доноси Градоначелник и иста се објављује на званичној интернет
страници Града и на порталу е-Управа.
Додатне информације могу се добити на телефоне: 014/294-717.
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА
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