Na osnovu člana 43 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. List CG – opštinski propisi“, broj
46/18), a u vezi sa članom 143 stav 2 i člana 144 Poslovnika Skupštine Opštine Pljevlja
(„Sl. List CG – opštinski propisi“, broj 13/15 i 03/19), razmatrajući i prihvatajući
Informaciju o učešću Opštine Pljevlja u Regionalnom programu lokalne demokratije na
Zapadnom balkanu 2 (ReLOad 2) Skupština opštine Pljevlja, na sjednici održanoj dana
03.12.2021. godine donijela je sledeće:
ZAKLJUČKE
1. Na iznos od 170.000 EUR koji će biti obezbijeđen iz projekta ReLOaD2 za grantove
NVO, potrebno je planirati budžetska sredstava za 2022. i 2023. godinu koja se
odnose na kofinansiranje u ukupnom iznosu od 34.000 € ( 17.000,00 € po budžetskoj
godini). Opština Pljevlja se obavezuje da će obezbijediti 16.000,00 € ( po 8.000,00 €
u 2022. i 2023. godini) kao dio svog su-finansiranja po učešću u programu.
2. Zadužuje se predsjednik opštine da u pripremi Budžeta za 2022. i 2023. godinu
planira, osim redovnih sredstava za projekte nevladinih organizacija i sredstva u
iznosu od po 8.000,00 € za realizaciju projekta u okviru posebne budžetske stavke,
kao i da zaključi Sporazum sa UNDP i prenese sredstva kofinansiranja istog UNDPu,
planirana budžetom za ovu namjenu.
3. Usvajanje izmjene Odluke o kriterijumima i načinu finansiranja nevladinih
organizacija.
4. Opština Pljevlja se obavezuje da će zajedno sa ostalim JLS, članicama klastera, u
sklopu svojih redovnih praksi, objaviti minimum po jedan transparentni javni konkurs
za prijavu projekata nevladinih organizacija u 2022. i 2023. godini u skladu sa
izmijenjenom Odlukom o kriterijumima i načinu finansiranja nevladinih organizacija.
5. Prihvatanje ove Informacije i iskazivanje spremnosti za učešće u ReLOaD2 programu
kroz izdvajanje dijela sredstava za kofinansiranje programskih aktivnosti, ne
isključuje obavezu Opštine Pljevlja da vrši redovno finansiranje projekata i programa
nevladinih organizacija u skladu sa opštinskim aktima.
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