На основу члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима
из области пољопривреде („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број 10/2014),
Општинско веће општине Горњи Милановац,
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор програма од јавног интереса за удружења у области пољопривреде,
а која се финансирају или суфинансирају
из буџета општине Горњи Милановац за 2014. годину

I
Позивају се удружења из области пољопривреде да доставе програме од јавног интереса које реализују у 2014. години, а који се
финансирају или суфинансирају из буџета општине Горњи Милановац.
Циљ овог конкурса јесте обезбеђивање финансијске подршке од стране општине Горњи Милановац удружењима грађана из области
пољопривреде за реализацију њихових програма који су од јавног интереса.
II
Рок за доставу пријава на јавни позив је 30. 06. 2014. године (понедељак) до 15.30 h.

III
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења у области пољопривреде која имају статус правног лица у складу са Законом о
удружењима.
IV
Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса су:

- да удружење има статус правног лица, односно да је статус субјекта у пољопривреди утврђен у складу са Законом о удружењима;
- да је седиште удружења, односно пребивалиште субјекта на територији општине Горњи Милановац и програми реализују на
територији општине Горњи Милановац;
- да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у одговарајући регистар;
- да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програмске активности које су од јавног интереса;
- као и друге активности везане за развој пољопривреде.
Приоритет за доделу средстава ће имати удружење чији поднети програми испуњавају следеће критеријуме:

- програми и пројекти који су усклађени са Стратегијом одрживог развоја општине Горњи Милановац;
- програми и пројекти који унапређују рад удружења (набавка опреме, штампање промотивног материјала,
организовање манифестација и семинара за презентацију и едукацију);
- као и друге активности везане за развој пољопривреде.
V
Уз обрасце пријаве на јавни позив удружења подносе програм који садржи:

- назив и седиште удружења
- опште и специфичне циљеве
- податке о циљној групи – лице на које се програм односи;
- детаљан опис програма;
- време реализовања;
- финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и очекиваних средстава из
буџета општине Горњи Милановац) и
- друге податке релевантне за програм.

VI
Комплетна документација се доставља у затвореној и запечаћеној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу
пријаве ( назив, адреса, телефон и контакт особа).

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Горњи Милановац или поштом, на адресу: Општинска
управа општине Горњи Милановац – Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава
удружењима, улица Таковска број 2, 32 300 Горњи Милановац, са назнаком: „ НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС.“

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријавни образац и детаљна обавештења могу се добити у Општинској управи општине Горњи Милановац, у Одељењу
за привреду и финансије, соба број 25, контакт особе: Ивана Адамовић и Милена Рајичић, телефон 032/515-0071.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

