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На основу члана 3, 4 и 5 Правилника о начину и поступку доделе средстава за невладине организације – 

удружења грађана у области заштите и унапређивања животне средине по Програму коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине општине Кула («Сл. лист општине Кула», бр. 
9/16 и бр. 10/22), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава, на седници одржаној дана 21. 
марта 2022. године донела је одлуку да се распише: 

К О Н К У Р С 
за пријаву пројеката/програма у области заштите и унапређивања животне средине  

 
Позивају се невладине организације – удружења грађана у области заштите и унапређивања животне 

средине, која су регистрована на територији општине Кула, односно имају седиште или огранак и делују на 
том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (удружења), као и спортска 
удружења и удружења жена чији пројекти/програми у конкурсној пријави представљају спортски, односно 
женски активизам у области заштите и унапређивања животне средине да поднесу пријаве 
пројеката/програма, у циљу избора удружења којима ће бити додељена средства за њихову реализацију из 
буџетског Фонда за заштиту и унапређивање животне средине општине Кула, по Програму коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кула за 2022. годину са 
програмске активности 6. Суфинансирање/финансирање програма и пројеката које доприносе развијању 
еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине (еколошке школе и кампови, 
семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и слично), као и програме и пројекте који имају за 
циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције и кампање (акције 
уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштите и добробити животиња и 
слично) у укупном износу од 2.200.000,00 динара. 

Једно удружење може конкурисати искључиво са једним пројектом/програмом у зависности од тога за 
коју врсту пројекта/програма се пријављује (под редним бројем 1 или 2): 

1. За пројекте/програме који доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби 
заштите животне средине (еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне 
активности и слично), 

2. За пројекте/програме који имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз 
једнократне акције и кампање (акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита 
природе, заштите и добробити животиња и слично). 

Право подношења пријаве имају удружења која своју делатност, у оквиру активности дефинисаних 
Статутом, обављају у области заштите животне средине или је једна од делатности удружења повезана са 
заштитом и унапређивањем животне средине, као и спортска удружења и удружења жена чији 
пројекти/програми у конкурсној пријави представљају спортски, односно женски активизам у области 
заштите и унапређивања животне средине, 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 су оправдали средства из буџета Фонда за заштиту и унапређивање животне средине општине 
Кула у претходном периоду, уколико су им била одобрена за пројекат; 

 да својим деловањем подстичу, усмеравају и јачају свест о значају заштите животне средине. 
 
Предмет конкурса је додела финансијских средстава ради реализације пројеката/програма у 2022. 

години, који ће промовисати заштиту животне средине и реализовати конкретне активности у области 
заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, подизања свести јавности, 
умрежавања и програма едукације на територији општине Кула. 

 
 



 
Пројекти/програми треба да доприносе развијању еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите 

животне средине (еколошке школе и кампови, семинари, скупови, издаваштво, промотивне активности и 
слично) или да имају за циљ допринос решавању конкретног еколошког проблема кроз једнократне акције 
и кампање (акције уређења простора, озелењавање, порибљавање, заштита природе, заштите и добробити 
животиња и слично). 

Критеријуми за оцењивање пројеката/програма су: 
1. Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце, 
2. Релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом, 
3. Значај промене која се очекује након примене пројекта, 
4. Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који објашњава усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним/програмским активностима, 
5. Промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире 

јавности о програму или пројекту. 
Елиминациони критеријум је комплетност документације. 
Документација неопходна за успешно пријављивање: 

1. попуњен образац пријаве (потписан и оверен) са писаним описом буџета; 
2. копија Статута подносиоца пријаве; 
3. копија Решења о упису у регистар удружења; 
4. копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; 
5. копија овереног потписа законског заступника, тј. лица овлашћеног за заступање (оригинал 

приликом потписивања уговора о су/финансирању одобреног пројекта/програма); 
6. уколико је за извођење пројекта/програма потребно учешће или суфинансирање из других 

извора, уз пријаву на конкурс прилаже се потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у 
реализацији пројекта/програма са јасно наведеним износом средстава; 

7. пожељне референце. 
Образац за пријаву пројеката/програма може се преузети са званичне интернет презентације општине 

Кула, односно www.kula.rs и на писарници Општинске управе Кула, улица Лењинова 11, Кула. 
Рок за подношење пријава пројеката/програма је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Попуњени обрасци пријава и остала неопходна документација доставља се у затвореној коверти на 

писарницу Општинске управе Кула или поштом, на адресу: 
 

Општинска управа Кула 
Лењинова 11 
25230 Кула 

са назнаком: 
„НЕ ОТВАРАТИ пријава за конкурс 

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације - удружења 
грађана у области заштите и унапређивања животне средине“ 

 
Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за невладине организације - удружења грађана 

у области заштите и унапређивања животне средине дужна је да у року од 15 дана од истека рока за 
подношење пријаве на конкурс достави Председнику општине/привременог органа предлог расподеле 
средстава. Извештај комисије након окончања конкурса са предлогом расподеле средстава биће истакнут 
на огласној табли Општинске управе Кула. 

Акт Председника општине/привременог органа којим се одобравају средства за пројекте/програме 
удружења, на образложен предлог комисије дат у извештају је коначан. 

Уговоре са корисницима средстава добијених по конкурсу ће закључити Председник 
општине/привременог органа или лице које он за то овласти. 

Корисници средстава по завршеном пројекту дужни су да, до краја текуће године доставе Председнику 
општине/привременог органа, путем Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 
менаџмент Општинске управе Кула: 

1. Писани извештај о утрошку средстава, односно реализацији одобреног пројекта/програма,  
2. Финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода пројекта/програма, као и 

спецификацију и фотокопије комплетне документације о утрошку одобрених средстава, сложених 
по врсти и редоследу расхода, оверена печатом Удружења, 

3. Пратећи материјал (уколико је пројектом предвиђено – публикације, брошуре, плакати и слично). 
Уколико извештај из претходног става не достави у предвиђеном року, корисник средстава је дужан да 

изврши повраћај добијених средстава, а пријаве поднете на наредним конкурсима неће бити узете у 
разматрање.   

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за 
невладине организације – удружења грађана у области 
заштите и унапређивања животне средине 


