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        На основу члана 3 став 2 Правилника о начину и поступку доделе средстава за 
инфраструктурне пројекте у социјалној заштити („Сл.лист општине Кула“ бр.32/2022)  председник 
општине Кула расписује : 
 

Ј А В Н И      К О Н К У Р С   
за финансирање инфраструктурних пројеката у области социјалне заштите  

 
 
       Позивају се установе социјалне заштите, пружаоци услуга социјалне заштите као и други 
субјекти у социјалној заштити који раде на територији Општине Кула да поднесу програме на 
Конкурс у области инфраструктурних пројеката у области социјалне заштите који ће се реализовати 
током 2022 године.  
 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
       Предмет конкурса је финансирање, односно суфинансирање пројеката у области 
инфраструктурног побољшања услова рада установа и пружалаца услуга социјалне заштите на 
територији Општине Кула – а који се односе на адаптацију или изградњу објеката за услуге 
смештаја односно пружање услуга домског смештаја или мале домске заједнице.  
 
       Предмет конкурса се односи на развој и унапређење услуга смештаја за децу, старе, одрасле и 
особе са инвалидитетом кроз унапређење услова смештаја, проширења капацитета или 
инвестиционо одржавање објеката у циљу одржавања или достизања структурних стандарда за 
услуге смештаја.  
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА:  
Пројекти које реализују организације и установе је ограничено на период до 30. новембра 2022. 
године. 
 
ПРАВО КОНКУРИСАЊА:  
Право конкурисања на јавни позив имају :  

- Установе социјалне заштите чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
Војводина или Општина Кула а које пружају услуге смештаја и чије је седиште на 
територији Општине Кула 

- Пружаоци услуга социјалне заштите који пружају услуге смештаја или услуге подршке за 
самостални живот а које су лиценциране за ову делатност или у процесу лиценцирања, а 
чије је седиште на територији Општине Кула  

 
СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПО КОНКУРСУ:  
Износ средстава који обезбеђује Општина Кула по овом Јавном конкурсу су 1.500.000,00 динара за 
пројекте достизања структурних стандарда, проширење капацитета  и за пројекте инвестиционог 
одржавања.  



Уколико је за реализацију пројекта потребно више средстава у односу на средства која обезбеђује 
Општина Кула, апликант је дужан да из обезбеди недостајућа средства за пројекат из  донација 
или других средстава.  
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС:  
Установе и пружаоци услуга на подносе на конкурс следећу документацију: 

- Доказ о регистрацији код надлежног органа  
- Лиценцу за пружање услуга смештаја или доказ о текућем поступку лиценцирања 
- Попуњену пријаву на јавни конкурс 
- Изјаву оверену код јавног бележника да средства која траже по конкурсу нису обезбеђена 

на други начин од стране другог донатора  
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:  
Пријаве се подносе на писарници Општинске управе Кула, Кула Лењинова 11, у затвореној коверти 
са назнаком – „За јавни конкурс за финансирање инфраструктурних пројеката у области социјалне 
заштите, не отварати“. Рок за подношење пријава је 31 .08.2022 године.  
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
Решења о избору програма за финансирање доноси председник општине, на предлог Комисије, у 
року од 15 дана од  истека рока за подношење пријава.  Одлука се објављује на сајту Општине Кула 
и доставља се свим учесницима конкурса. Учесници конкурса имају право жалбе  општинском већу 
у року од 15 дана од дана достављања решења. 
Председник Општине Кула ће са овлашћеним лицем установа и пружаоца услуга које су изабране 
на конкурсу потписати уговор о реализацији и финансирању пројекта. 
Корисници средстава су дужни да до 31.12.2022. године доставе наративни и финансијски 
извештај о утрошку средстава. 
 
 
ТЕКСТ КОНКУРСА СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА САЈТУ ОПШТИНЕ КУЛА.  
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дамјан Миљанић  

 

 

 

 

  


