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На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

гласник РС”, број 16/2018), и у складу са Одлуком о буџету Општине Ариље за 2021. годину 

(„Службени гласник општине Ариље”, број 13/2020),  
Општинско веће општине Ариље, на предлог организационих јединица надлежних за области које 

ће се подстицати у текућој години, на 10.седници одржаној 01. 03. 2021.године, доноси  
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
Одлуком о буџету Општине Ариље за 2021. годину („Службени гласник општине Ариље”, број 

13/2020): 
1. у оквиру раздела 5, Програм 0602, Програмска активност Пројекат 0602-4006 Одрживо 

функционисање НВО, Функција 840, Економска класификација 481000 – Дотације невладиним 

организацијама, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, 
2. у оквиру раздела 5, Програм 0101, Програмска активност 0002, функција 421, Економска 

класификација 481000 дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 

500.000,00 динара.  
 За доделу средстава расписаће се конкурс за доделу средстава из буџета Општине за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које 

реализују удружења, на територији општине Ариље, и то: 

1. Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ариље за 

програме од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години  
2. Циљ јавног конкурса: Подршка раду и јачању капацитета удружења грађана кроз 

суфинансирање програма које спроводе а који су од јавног значаја  
3. Област јавног конкурса: Развој малих и средњих предузећа, Рурални развој, Култура, Развој 

туризма,  Помоћ старима, Социјална заштита, борачко инвалидска заштита, заштита лица са 

инвалидитетом, друштвена брига о деци, подстицање наталитета, здравствена заштита, 

Демографска политика, заштита животне средине 
4. Ко може да конкурише за средства:  
5. удружења која имају седиште на територији општине Ариље, која су регистрована најмање 

6 месеци пре расписивања јавног конкурса; 
6. удружења регистрована на територији Републике Србије, регистрована најмање 6 месеци 

пре расписивања јавног конкурса, али која спроводе културно-туристичке манифестација 

на територији општине Ариље;  
7. удружења у области социјалне заштите која имају седиште на територији Златиборског 

округа, али која своје услуге пружају корисницима из општине Ариље 
8. удружења чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се 

програм реализује; 
9. удружења чији програм доприноси остваривању Визије и једног или више циљева 

дефинисаних у Програму развоја општине Ариље, а по могућству и циљевима 

дефинисаним у неком од секторских стратешких докумената;  
- удружење које је директно одговорно за припрему и извођење програма 
 
- удружења које нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом 

забраном обављања делатности 
1. Планирани износ средстава: 3.500.000,00 
2. Максимална вредност програма: 1.500.000,00 
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3. Планирани период објављивања конкурса: половина априла 2021. године 
4. Оквирни датум почетка реализације одабраних програма  

и њихово трајање: друга половина маја 2021. године  
5. Посебни захтеви и ограничења:  

- на конкурсу немају право учешћа удружења која нису оправдала трошкове, односно 

нису поднела финални извештај, или извршила евентуални повраћај тражених 

средстава, по пројектима одобреним на основу Јавних конкурса за финансирање 

пројеката организација грађанског друштва у 2013., 2014., 2015., 2016. и 2017., 2018. и 

2019. години, 
- удружење може поднети највише један Програм . 

 
 
Oвaj Плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи општине Ариље, у „Службeнoм гласнику 

општине Ариље“, кao и прeкo нajмaњe jeднoг eлeктрoнскoг мeдиja.  
 

Општина Ариље 
Општинско веће 

II број 400-112 /2021 од 01. 03. 2021. године 
АРИЉЕ 

 
 

Председник Општинског већа , 
        Предраг Маслар 

 

                                                                                
 
 
 

 

 


