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На основу члана 4. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава за 

финансирање за финансирање програма и пројеката удружења пензионера  и удружења 
грађана у области заштите лица са инвалидитетом (''Сл.лист општине Кула'' бр.18/2015), 
Председник општине, расписује: 

 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

за доделу средстава за финансирање програма и пројеката удружења пензионера  и 
удружења грађана  

у области заштите лица са инвалидитетом  
 
            Укупан износ расположивих финансијских средстава опредељених за финансирање 
програма и пројеката удружења пензионера и удружења грађана у области заштите лица 
са инвалидитетом у 2023. години износи 2.000.000,00 динара и иста се распоређују  за 
финансирање програма/пројеката удружења грађана у области заштите лица са 
инвалидитетом и програма/пројеката удружења пензионера. 
             Финансирање програма и пројеката удружења пензионера  и удружења грађана у 
области заштите лица са инвалидитетом подразумева финансирање  пројеката/програма 
удружења пензионера и удружењима грађана у области заштите лица са инвалидитетом 
којима се доприноси афирмацији рада удружења и остваривању његових циљева.  
             Наведена средства не могу се користити за набавку ортопедских помагала, апарата 
за рехабилитацију, лекова и остваривање других права која се могу остварити у складу са 
прописима из области обавезног социјалног осигурања и другим прописима. 
 
   Учесник конкурса треба да испуни следеће критеријуме:  

1. Да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом, 
2. Да има седиште на територији општине Кула, односно уколико немају седиште на 

територији општине Кула потребно је да понуђеним пројектима / програмима 
задовољавају потребе и интереси грађана са територије општине Кула (чланова 
удружења) и да се исти реализују на територији општине Кула 

3. Да понуђени програм/пројекат доприноси афирмацији рада удружења и 
остваривању његових циљева, а на основу околности да ли су циљеви пројекта-
програма јасно одређени и да ли су достижни у предвиђеном времену као и да ли 
буџет пројекта - програма рада одражава стварне трошкове предложене активности 
(да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених 
трошкова и очекиваних резултата задовољавајући). 

 
Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: ''Пријава за 

финансирање програма и пројеката удружења пензионера  и удружења грађана  у 
области заштите лица са инвалидитетом у општини Кула  у 2023. години'', који је у 
прилогу овог конкурса и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет 
страници општине Кула: www.kula.rs. 



Пријаве са комплетном документацијом предају се до 14. фебруара 2023. године у 
14:00 часова у затвореној коверти, на Писарници Општинске управе Кула, на адресу:  
Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ" - пријава за 
конкурс - Савет за остваривање права особа са инвалидитетом општине Кула. 

 
Уз попуњен образац пријаве на конкурс се обавезно подноси: 
 

- фотокопија решења о упису у регистар код надлежног органа 
- списак чланова удружења 
- записник са последње одржане годишње скупштине 

 
Конкурсни поступак спроводи Савет за остваривање права особа са инвалидитетом 

општине Кула. 
Савет је дужан да по истеку рока за подношење пријаве на конкурс, достави 

Председнику општине Кула извештај о спроведеном поступку конкурса  са предлогом 
расподеле финансијских средстава након чега Председник општине доноси решење о 
избору прoгрaмa/прojeктa кojи сe финaнсирajу из срeдстaвa буџeтa општине Кула. 

Председник општине и овлашћено лице корисника средстава добијених по конкурсу 
закључиће уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе.  

Средства која се у складу са овим Правилником одобре за реализацију конкретног 
програма или пројекта морају се наменски користити за реализацију одобреног програма 
или пројекта, у складу са уговором који  закључује Председник општине и овлашћено лице 
корисника средстава. 

Општина Кула није у обавези да одобри и финансира предложени 
програм/пројекат. 

Корисници средстава дужни су да до краја календарске године доставе 
председнику општине, путем Савета: 

1. писани извештај о утрошку средстава, односно реализацији одобрених 
средстава,  

2. финансијски извештај са спецификацијом укупних прихода и расхода, као и 
спецификацију и фотокопије комплетне финансијске документације (рачуни, фактуре, 
уговори, изводи из банке) о утрошку одобрених средстава, оверене печатом корисника 
средстава. 

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 истих. 

 
 
Председник Општине 

Дамјан Миљанић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


