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40. 
Комисија за праћење остваривање циљева Локалног плана акције за децу на својој седници 
одржаној 13.03.2009. године расписала је 
 
 

К   О   Н   К   У   Р   С 
 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСВАТИВАЊЕ ЦИЉЕВА 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2009. ГОДИНИ 

 
1.)Право учешћа на конкурсу имају институције, организације, невладине 
организације, односно удружења грађана (у даљем тексту: учесници конкурса) које су 
регистроване на територији општине Сента или делују на подручју општине Сента као 
општинске, међуопштинске или републичке организације. 
2.)За трошкове суфинансирања пројеката учесника конкурса на располагању је укупан 
фонд од 700.000,00  динара. 
3.) Средства из тачке 2. конкурса могу се користити за реализацију пројеката из области: 
- едукације у вези исхране деце, 
- дрога – превенције у средњим школама, 
- едукације у вези полних обољења и у вези трудноће малолетника, 
- обезбеђивања бесплатних уджбеника и ђачке опреме, 
- програма „школе родитељства“, 
- развијања комуникацијских вештина наставника, 
- едукативне активности у циљу развијања осећаја одговорности код адолесцената,  
- организовања дечјих културних манифестација. 
4.)На конкурсу могу учествовати само учесници конкурса који су предали    Комисији за 
праћење остваривања циљева ЛПА Сента обрачун додељених средстава у 2008. години – 
ако се ради о учесницима конкурса којима су у току 2008. године били додељена средства 
дотације. 
5.)Пријаве се примају само на конкурсном обрасцу. Формулари и текст конкурса могу се 
добити лично, радним данима између 7 и 14 часова у канцеларији бр. 44. Општинске 
управе општине Сента (Главни трг бр. 1., 24400 Сента) или се могу преузети са званичне 
Web презентације Локалног плана акције за децу општине Сента (lpa.zenta-senta.co.rs). 
6.)Рок за доставу пријава је 20.05.2009. године. Попуњени образац се доставља у једном 
примерку, путем поште или се предаје лично код шалтера бр. 1. Пријемне канцеларије 
Општинске управе Сента. 
7.)Захтеви се могу поднети само за оне пројекте који ће се реализовати до 31. децембра 
2009. године. 
8.)О резултатима конкурса Комисија за праћење остваривања циљева ЛПА путем поште 
обавештава подносиоце пријаве најкасније до 30.05.2009. године. 
9.)Коросник дотације се обавезује да средства добијена на конкурсу користи наменски. 
10.)Корисник дотације се обавезује да о утрошку одобрених средстава поднесе извештај 
Комисији за праћење остваривања циљева ЛПА до 31. децембра 2009. године.Ако 
корисник дотације не удовољи овој својој обавези, његова обавеза за подношење 
обрачуна не застарева и корисник дотације биће искључен из конкурсног круга Комисије 
за праћење остваривања циљева ЛПА у 2010. години. 
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11.)Комисиза за праћење остваривања циљева ЛПА има право да од подносиоца пријаве, 
ако за то постоји потреба захтева додатну документацију и информацију или да врши 
контролу на лицу места. 
12.)Комисија за праћење остваривања циљева ЛПА није дужна да своју одлуку образложи 
и против решења чије је доношење у њеној искључивој надлежности не може се уложити 
правни лек. 
                                         

   Председник Комисију за праћење остваровања циљева  ЛПА 
 
 

                                                                 Жирош – Јанкелић Анико, с.р 
 
 
Садржај: 
 
40. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА 

ОСВАТИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА  
ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2009. ГОДИНИ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
_ _ _174. 

 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, 
Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Пастор Марија, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно 
или за годину дана унапред, Цена огласа је 2.000,00 
динара, за преплатнике 1.000,00 динара, за кориснике 
буџета оглашавање је бесплатно 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа 
општин 

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
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