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На основу члана 4 став 3 Правилника о начину и поступку доделе средстава за невладине 
организације, удружења грађана у области заштите од пожара ("Сл. лист општине Кула" 
бр.24/2015) Комисија за спровођење поступка расподеле средстава, на седници одржаној 
дана 29. јуна 2021. године, донела је одлуку да се распише 
 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЛА 

ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Општина Кула ће у 2021. години, финансирати:  
Савез који окупља невладине организације, удружења грађана у области заштите од 

пожара, који су регистровани на територији општине Кула, односно имају седиште или 
огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке 
организације (удружења) у износу од 1.500.000,00 динара, од чега из буџета Општине Кула 
за 2021. годину 1.500.000,00 динара.  
  

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која своју делатност обављају у 
области заштите од пожара а испуњавају следеће услове:  

- да су регистрована на територији општине Кула, односно имају седиште или огранак 
и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке 
организације (удружења),  

- да спроводе превентивне мере заштите од пожара на територији општине Кула,  
- да доприносе решавању конкретног ванредног догађаја (пожара) на територији 

општине Кула,  
- да својим деловањем подстичу, усмеравају и јачају свест о потреби заштите од 

пожара.  
 

Критеријуми за оцењивање су:  
1. Усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима. 
2. Значај промена које се очекују након доделе средстава.  
3. Јавност потребе у односу на расположива средства.  

 
Право учешћа на јавном конкурсу имају:  

1. Удружења чија конкурсна документација садржи пријаву за доделу средстава у 
области заштите од пожара. 

2. Удружења чија је пријава поднета у року који је утврђен јавним конкурсом. 
 

Образац за пријаву за доделу средстава у области заштите од пожара можете 
преузети са званичне интернет странице општине Кула, односно www.kula.rs и у 



канцеларији 115 сектора за ванредне ситуације Општинске управе Кула, ул. Лењинова бр. 
11 Кула.  

 
 

 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.  

 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.  

 
Попуњени обрасци пријава и остала неопходна документација достављају се у 

затвореној коверти на писарници Општинске управе Кула или поштом на адресу: 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА 
25 230  К У Л А 

ул. Лењинова бр. 11 
 

са назнаком: 
 
„НЕ ОТВАРАТИ - Пријава за конкурс - Комисија за поступак расподеле средстава 

за невладине организације, удружења грађана у области зашите од пожара“.  
 

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације, 
удружења грађана у области заштите од пожара дужна је да у року од 3 дана од истека рока 
за подношење пријаве на конкурс, достави председнику општине предлог расподеле 
средстава.  

 
Извештај Комисије биће истакнут на огласној табли Општинске управе Кула и на 

званичној интернет страници општине Кула www.kula.rs. 
 

Решење председника општине којим се одобравају средства удружењу на 
образложен предлог Kомисије дат у извештају, је коначно. 

 
Уговор са корисницима средстава добијених по конкурсу ће закључити председник 

општине Кула.  
 

Корисници средстава по завршеном утрошку средстава дужни су да председнику 
општине, путем Одсека за послове одбране, ванредних ситуација и послове инспекције из 
области просвете Општинске управе Кула, а најкасније до краја текуће године доставе:  

1. Писани извештај о утрошку средстава, 
2. Финансијски извештај са спецификацијом и фотокопије комплетне документације о 

утрошку одобрених средстава, сложених по врсти и редоследу расхода, оверене 
печатом удружења.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
 
 
 
 
 
 
 


