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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС“ бр. 51/2009) и члана 
57. Статута општине Кула – пречишћен текст (''Сл. лист општине Кула“ бр. 7/2013), 
Председник општине Кула расписује:  

 
ЈАВНИ КОНКУРС  

за финансирање програма од јавног интереса - помоћ у кући који реализују 
удружења грађана у области социјалне заштите  

 
Предмет конкурса је финансирање реализацијае програма помоћ у кући у износу од        
900 000,00 динара. Наведеном услугом социјалне заштите задовољавају се специфичне 
потребе корисника-одраслих и старијих чији су благостање, безбедност и продуктиван 
живот у друштву угрожени ризицима услед старости, инвалидитета, болести, породичних и 
других животних околности.  
 
Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а максимални износ је у висини 
одобрених средстава.  
 
Средства ће бити расподељена на начин како је предвиђено у конкурсу пружаоцима услуга 
социјалне заштите – удружењима грађана која су лиценцирана или су поднела захтев за 
издавање лиценце да су пружаоци услуга социјалне заштите која обухвата пружање услуге 
помоћ у кући. 
 
Корисници средстава дужни су да наведени програм реализују од 01.јануара.2016 до 30. 
априла 2016. године.  
  

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана уписана у регистар код надлежног 
органа и која имају лиценцу или су поднели захтев за издавање лиценце да су пружаоци 
услуга социјалне заштите која обухвата пружање услуге помоћ у кући. 
  

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 
Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку, искључиво на обрасцу 

пријаве који се може преузети на интернет страници Општине Кула - www.kula.rs 
Уз пријаву, подноси се следећа обавезна документација: фотокопија потврде о 

регистрацији у надлежном органу, фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју, фотокопија ОП образаца (оверени потписи лица овлашћених за заступање), 
фотокопија документа да удружење грађана као пружалац услуге помоћи у кући има 
просторије на територији општине Кула намењене пружању и спровођењу услуге помоћи у 
кући и фотокопија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења 
остварују у области у којој се програм реализује.  

Пријаве се подносе на писарници општине Кула од 08:00 до 14:00 часова,  – 
Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање 
програма од јавног интереса - помоћ у кући  

http://www.kula.rs/


 Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису поднела овлашћена 
лица, као и оне које нису поднете на прописаном обрасцу – неће се разматрати.  

 Конкурсна документација се не враћа.  
 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС 
 

Пријава на конкурс подноси се до 9. јануара 2017. године. 
 

ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА 
 Поступак јавног конкурса спроводи комисија које образује председник општине. 

Комисија процењује и вреднује програме удружења грађана доделом одговарајућег броја 
бодова, у складу са следећим критеријумима.  

1. Према референцама програма за област у којој се реализује програм (укупно 
највише до 30 бодова):  

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе и повезаности циљева и 
активности, (до 10 бодова);  

- број директних корисника програма (до 10 бодова);  
- могућност развијања програма (до 10 бодова).  
2. Према циљевима који се постижу реализацијом програма – допринос степену 

унапређивања стања у области у којој се програм спроводи (укупно највише до 40 бодова 
по области за коју је пријава поднета):  

- за област социјалне заштите: допринос заштити и унапређивању социјално-
економског и друштвеног положаја, лица у стању социјалне потребе и лица којима је 
потребна посебна друштвена подршка;  

3. Према економичности буџета, усклађености буџета с планираним активностима 
и (укупно највише до 30 бодова):  

-процена економичности буџета програма и усклађености буџета с планираним 
активностима (до 20 бодова);  

- висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава јавног 
конкурса (до 10 бодова);  
 
Одлуку о избору програма доноси Председник општине на предлог Комисије.  
 
Комисија објављује на сајту општине Кула Листу вредновања пристиглих програма, на коју 
Удружења која су учествовала на конкурсу имају право приговора у року од 3 дана од дана 
објављивања.  
Комисија доноси коначну одлуку по приговору и Листу вредновања одобрених програма у 
року од 2 дана од дана истека рока за приговор.  
 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  
 

Председник општине Кула и овлашћено лице Удружења које буде изабрано на конкурсу 
потписују уговор о финансирању програма од јавног интереса - помоћ у кући у року од 5 
дана од дана доношења коначне одлуке по конкурсу.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Видекањић Перица 

 
 
 
 
 

 


