На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Кикинда („Сл. лист општине Кикинда“, број 28/09 и 10/10) и Програмa
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине
општине Кикинда у 2015. години, Општинско веће општине Кикинда,
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката у области:
Унапређење и заштита животне средине у општини Кикинда у 2015. години
Бесповратна средства додељиваће се према Програму коришћења средстава
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2015.
години, за следеће области:
1.
Израда и реализација пројеката и програма озелењавања на подручју
општине Кикинда
- Донација садница и садног материјала (500.000, 00 динара)
2. Израда пројеката и програма заштите и очувања заштићених природних добара на
подручју општине Кикинда
- Реализација пројектних активности (400.000,00 динара)
3. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине:
- Реализација пројектних активности (400.000,00 динара)
Приоритет у 2015. години имаће пројекти који доприносе развоју и унапређењу
заштите животне средине у општини Кикинда, кроз пројектне области:
- озелењавање површина
- спровођење активности у области заштите природних вредности,
- активности усмерене на унапређење животне средине
-програме едукације и подизања свести јавности на територији Општине Кикинда.
Укупан износ за суфинансирање пројеката износи 1.300.000,00 динара.
Приликом одређивања висине средстава примењиваће се следећи критеријуми;
• Значај утицаја на заштиту животне средине (код донације садног материјала- пројекат
озелењавања)
• Број учесника носиоца пројекта;
• Пројекти којима се врши едукација становништва из области заштите животне средине;
• Дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке;
Општи услови конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају:
- образовне установе
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- верске заједнице
- друштвене организације
- удружења грађана из домена заштите животне средине
- индиректни буџетски корисници
Апликанти морају бити регистровани на територији општине Кикинда, односно морају
имати седиште или огранак и да делују на овом подручју као општинске, међуопштинске
или републичке организације.
Подносилац апликације може поднети само један пројекат у овом позиву.
1.
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне
документације, и може се наћи на сајту општине Kикинда www.kikinda.org.rs
или на писарници Општинске управе, Трг српских добровољаца 12 у Кикинди
2.

Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:

а)
Копија регистрације подносиоца - корисника средстава код надлежног органа
са описом и шифром делатности за коју је подносилац-корисник регистрован – за
друштвене организације и удружења грађана из домена заштите животне средине
б)
Основни подаци o подносиоцу - кориснику средстава;
в)
Детаљан опис пројекта са детаљним описом сваке активности и финансијском
конструкцијом - опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници
обухваћени пројектом и друго (приложити опис највише на 2 странице).
Уз детаљан опис могуће је приложити публикације, други штампани материјал, као и
аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу);
3. Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 10. августа 2015. године до 12 часова,
лично на шалтер писарнице општине Кикинда или се шаљу поштом на адресу општине
Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12, са назнаком
”Не отварати – пријава на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области
унапређења и заштите животне средине у општини Кикинда у 2015. години”.
Додатне информације могу се добити на телефон: 0230/410-157.
Конкурсна документација се не враћа.
4. Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и
пријаве послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као
и пријаве корисника којима је општина Кикинда претходних година доделила средства за
суфинансирање пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити
разматране.
5. Поступак за доделу средстава води Комисија за заштиту и унапређење животне
средине, која у року од 15 дана од дана закључења Јавног конкурса, доставља предлог за
расподелу средстава општинском већу општине Кикинда.
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6. Општинско веће доноси Решење о додели средстава опредељених Јавним конкурсом за
2015. годину у року од 8 дана од дана пријема документације од стране Комисије.
7. Решење о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, и на сајту
Општине Кикинда www.kikinda.org.rs.
8. На основу Решења о додели средстава, Председник општине закључује уговор са
корисником средстава у коме ће се регулисати међусобна права и обавезе.
9. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба,
захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места,
односно захтева испуњење додатних услова.
Јавни конкурс биће објављен на сајту Општине и на огласној табли у Услужном центру.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II-06-23/2015
Дана: 21.07.2015. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков
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Образложење
Програмом поришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне
средине за подручју општине Кикинда у 2015. године планирана су средства за следеће
области:
Израда и реализација пројеката и програма озелењавања на подручју општине
Кикинда
- Донација садница и садног материјала (500.000, 00 динара)
Израда пројеката и програма заштите и очувања заштићених природних добара на
подручју општине Кикинда
- Реализација пројектних активности (400.000,00 динара)
Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине:
- Реализација пројектних активности (400.000,00 динара)
Комисија за заштиту животне средине, на седници одржаној 02.06.2015. године
разматрала је извештај Секретаријата за заштиту животне средине о резултатима
прошлогодишњег конкурса, те је утврдила начин расписивања Конкурса за удружења
грађана за ову годину. Предвиђена је додела бесповратних средстава у висини од
1.300.000 динара у три области, према Програму коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине општине Кикинда у 2015. години.
На основу изложеног предлаже се расписиванје Јавног конкурса у припремљеном тексту.

Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
ОПШТИНСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине
Број: III-07-501-143/2015
Дана: 01.07.2015. године
Кикинда

СЕКРЕТАРКА
Мирослава Крнић
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На основу члана 58. Статута општине Кикинда („Службени лист општине
Кикинда“, број 4/06 – пречишћен текст, број 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 и 39/12),
Општинско веће општине Кикинда на седници од 21.07.2015. године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање пројеката у области: Унапређење и
заштита животне средине у општини Кикинда у 2015. години
2. Јавни конкурс објавити на сајту општине Кикинда и на огласној табли у Услужном
центру.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: II-06-23/2015
Дана: 21.07.2015. године
Кикинда

ПРЕДСЕДНИК
Павле Марков
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