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Дана: 10. март 2021. године
АПАТИН
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник“ РС 51/2009, 99/2011
– др.закони и 44/2018-др.закон) и члана 10 став 1.Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава из буџета општине Апатин за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Службени лист Општине Апатин“ бр. 23/2020), у складу са
Годишњим планом јавних конкурса општине Апатин за 2021. годину бр. 020-1/2021-II од
18.01.2021. године, Председник општине Апатин расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које
реализују удружења из области заштите животне средине
на територији општине Апатин у 2021. години
I
Намена средстава за остваривање јавног интереса
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за остваривање
јавног интереса у области заштите животне средине на територији општине Апатин (у
даљем тексту Конкурс), се расписује за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката за унапређење пројеката из области заштите и унапређења стања заштите
животне средине, које реализују регистрована удружења са седиштем на територији
општине Апатин.
Предлози програма удружења/организација у области заштите животне средине морају се
односити на следеће приоритетне области






подстицање унапређења рада удружења у области заштите животне средине;
подизање нивоа свести јавности о заштити и унапређењу стања животне средине;
активности који доприносе смањењу загађености животне средине;
заштита животиња;
активности на решавању проблема напуштених животиња;

II
Износ средстава која су опредељена за Конкурс
Висина средстава предвиђених за реализацију програма и пројеката обезбеђена су
из буџета Општине Апатин, у оквиру:
- Програм 6: Заштита животне средине, економска класификација 481 у износу од
800.000,00 динара.
Трајање програма/ пројекта може бити до девет месеци у текућој години.
Подносилац пријаве обавезује се да додељена средства употреби само за намене за
које су средства додељена, те да неутрошена средства врати у буџет, најкасније до 31.
децембра 2021. године.
III
Право учешћа на доделу средстава или недостајућег дела средстава
На конкурс се могу пријавити удружења из области заштите животне средине,
која су регистрована у регистру Агенцији за привредне регистре, са седиштем на
територији општине Апатин.
Удружење које је носилац програма и пројекта потребно је да Статутом препознаје
подстицање и развоj заштите животне средине;
IV
Критеријуми за оцену програма и пројеката на основу којих ће се додељивати
средства
А) Општи критеријуми за учешће на Конкурсу
Избор програма и пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или суфинансирати
средствима буџета општине Апатин врши се, пре свега, применом следећих критеријума:
1) област у којој се реализује програм или пројекат, дужина трајања, број лица
која се укључују у програм или пројекат, могућност развијања програма или
пројекта и њихова одрживост;
2) циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења стања у области у којој се програм или пројекат спроводи;
3) суфинансирање програма или пројекта из других извора: сопствених прихода,
фондова Европске Уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају
недостајућег дела средстава за финансирање програма или пројеката;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма :
да ли су раније коришћена средства буџета општине Апатин и ако јесу, да ли су

испуњене уговорне обавезе;
5) усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
6) усмереност ка већем броју корисника;
7) подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним
животним ситуацијама;
Б) Избор пројеката се врши на основу следећих критеријума:
-

циљеви који се постижу:обим задовољења јавном интереса, степен унапређења
животне средине на територији општине Апатин;
квалитет програма/пројекта (изводљивост, одрживост, оригиналност);
сарадња у реализацији програма/пројекта са другим субјектима;
број учесника носиоца програма/пројекта;
медијски публицитет (друштвене мреже, web сајтови, штампани медији, радио и
тв);
финансирање програма/пројеката из других извора;

V
Начин достављања понуда

Пријава на Конкурс подноси се на прописаном обрасцу који је саставни део
Конкурса и може се преузети на сајту општине Апатин - www.soapatin.org .
Пријаве се достављају на писарницу Општинске управе општине Aпатин на адресу
Српских владара 29 са назнаком
–Конкурс за суфинансирање/финансирање пројеката удружења из области
заштите животне средине на територији општине Апатин.
На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ
ОТВАРАТИ.
Конкурсна пријава треба да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Прилог 1 – Образац за писање програма-пројекта,
Буџет пројекта,
оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви
удружења остварују у области у којој се програм реализује;
одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за
средства буџета;
доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се
пројекат тако реализује
детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или

