
 

 

 
На основу тачке 
8ПрограмакоришћењасредставафондазазаштитуживотнесрединеопштинеАранђеловацза 
2016.годину(,,СлужбенигласникопштинеАранђеловац'', бр. 74/15), и члана 2,4 и 6 Одлуке о 
расподели средстава фонда за заштиту животне средине (бр.06-44/2016-01-03 од 27.1.2016. 
год.),КомисијазаизрадупрограмакоришћењасредставаФондазазаштитуживотнесредине (у 
даљемтексту:Комисија)расписује 

 

Ј А В Н И К О Н К У Р С 

За финансирање и суфинансирањепројеката у областизаштите и 
унапређењазаштитеживотнесредине у општиниАранђеловац у 2016.години 

 
 
 

I Предмет конкурса 
 

Бесповратна средства додељиваће се према Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту и унапређење заштите животне средине општине Аранђеловац у 2016. години, за 
следећу област: 

 
 

,,Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти,, - тачка 4 бр. 4.1 

Програма 

 
- Финансирање изградњееколошких учионица(Еко- учионице) у установама 

образовања.  
Вредност (1.209.774,00 динара); 

- Средства за финансирање изградње еколошких учионица (Еко-учионице) у установама 

образовања обезбеђена су Одлуком у буџету Општине Аранђеловац за 2016. годину, 

(„Сл. Гл. Општине Аранђеловац“ број 74/2015), у оквиру раздела 4, глава 4.26, Програм 

0401-П1 „Израда Еко-учионица“, позиција 237, економска класификација 463 – 

трансфери осталим нивоима у укупном износу од 1.209.774,00 динара. 

 
 
 
Предмет финансирања односно суфинансирања 

Врстатрошковакојисемогууврстити у буџетпројекта. 

 

Као пројектна средства у обзир се могу узети само прихватљиви трошкови. Прихватљиви 

трошкови, према овом конкурсу морају да: 

 



 

 

 буду неопходни за извођење пројекта и да су усаглашени са принципима поштеног 

финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и 

делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац); 

 током реализације пројекта буду евидентирани у обрачунима или пореским документима 

реализатора пројекта, препознатљиви, проверљиви и подржани оригиналном 

документацијом на основу чијих копија се правдају Општинскојуправи – 

Одељењузафинансије. 

 

У интересу је сваког подносиоца пријаве да обезбеди реалан буџет са што повољнијим ценама. 

 

У складу са наведеним условима и уз поштовање процедура за доделу средстава, 

прихватљиви трошкови укључују: 

 

1) трошкове особља које је ангажовано на реализацији пројекта; 

2) трошкове набавке опреме (нове или коришћене) или услуга, уколико одговарају 

тржишним ценама, максимално до 40% укупне вредности пројекта; 

3) трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта; 

4) трошкове адаптације простора или завршетка започете градње, максимално до 30% (са 

свим припадајућим трошковима) од укупне вредности пројекта;  

5) трошкове превоза; 

6) трошкове канцеларије, комуникације, комуналних услуга и закупа простора; 

7) трошкове организације едукација, скупова и других врста манифестација; 

8) трошкове исхране корисника; 

9) трошкове који директно произилазе из услова уговора (трошкови евалуације пројекта, 

штампања итд.), укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија). 

Неприхватљивитрошкови – трошковикојисенећепокриватиизбуџетапројектасу: 

 

1) дугови и покривањедуговања; 

2) пристиглекамате; 

3) ставкекојесевећфинансирајуиздругихизвора; 

4) куповиназемље; 

5) куповинаопремекојанеслужизаспровођењепројектнихактивности и није у 
везисапројектнимактивностима. 
 

IIIОпштиусловиконкурса: 

Наконкурсузафинансирање /суфинансирањепројекатамогудаучествују: 

 
 образовнеустанове 

 
 
IV Конкурсна документација 

 



 

 

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може 
се наћи на сајту општине Аранђеловацwww.arandjelovac.rs/zastita-zivotne-sredine.html 
 
 
 
Уз пријаву се подноси: 

- образац пријаве на конкурс (Образац 1) у 2 примерка (који садржи детаљан опис 
програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, 
значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план)- један 
штампани примерак и један на ЦД-у, 

- доказ о упису у регистар код надлежног органа, 
- оверену фотокопију извода из статута организације у коме је утврђено да се циљеви 

организације остварују у области у којој се програм реализује, 
- број банковног рачуна на који ће се извршити пренос средстава на основу уговора 

(картон депонованих потписа), 
- потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини 

учешћа других субјеката у реализацији пројекта; 
- потписану изјаву подносиоца пројекта (Изјава подносиоца пројекта). 

 
 

V  Начин  пријављивања  и рокови 
 
Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти. 
 
Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом и подацима о подносиоцу 
пријаве предаје се на писарницу Општинске управе Аранђеловац или препорученом поштом на 
адресу: Општинска управа Аранђеловац, Венац Слободе 10, 34 300 Аранђеловацса назнаком 
,,Пријава на конкурс финансирањеодносносуфинансирањепројеката у областизаштите и 
унапређења заштите животнесредине– НЕ ОТВАРАТИ''. 
 
Молимо вас да пријавне формуларе попуните јасно и прецизно, како бисмо могли на најбољи 
могући начин да проценимо ваше пријаве. 
 
Образац пријаве написан руком или писаћом машином неће се сматрати важећим. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 
Комисија по завршетку Јавног конкурса спроводи поступак избора пројеката и предлаже 
Општинском већуопштине Аранђеловац доношење 
Одлукеофинансирањуодносносуфинансирањупројеката у областизаштите и унапређења 
заштите животнесредине. 
 
Одлука о додели средстава објављује се у средствима јавног информисања, на сајту Општине 
Аранђеловацwww.arandjelovac.rs 
 
На основу одлуке о додели средстава, председник општине закључује уговор са корисником 
средстава којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.  
 
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. 

http://www.arandjelovac.rs/zastita-zivotne-sredine.html


 

 

 
Конкурс је објављен дана 26.04. 2016. године, на огласној табли Управе општине Аранђеловац 
и насајту општине Аранђеловацwww.arandjelovac.rs/zastita-zivotne-sredine.html 
 
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 16.05.2016.године, а резултати конкурса ће 
бити објављени на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац, најкасније 5 дана 
од дана окончања конкурса. 
 
Рок за реализацију одобрених пројеката је 01.10.2016.године. 
 
Извештај о реализацијипројеката доставља се Комисији у року од 15 дана од дана завршетка 
реализације. (Образац извештаја налази се у прилогу документације) 
 
У случају неблаговременог достављања Извештаја и одступања од одобреног пројекта без 
претходне сагласности Комисије, подносилац предлога пројекта са којим је закључен уговор 
дужан је да у буџет општине Аранђеловац врати износ одобрених средстава у складу са 
уговором. 
 
Додатне информације могу се добити на телефон: 064/8669108 и 065/4806811  контакт особе: 
Љубиша Вуковићи Невена Миљковић. 
 
 
 
 
 
 
Број: 06-323/2016-01-3ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Датум: 25.04.2016.године ДрагованВојиновић,с.р. 
Аранђеловац                                                                                 

 

http://www.arandjelovac.rs/zastita-zivotne-sredine.html

