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У складу сa  Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту 
животне средине  општине Лајковац за 2012.годину  број 06-18/12-II од 
14.03.2012.године ,начелник општинске управе  расписује:  
 
 

К О Н К У Р С 
 

за расподелу  средстава Буџетског Фонда за заштиту 
животне средине  Општине Лајковац  за 2012. годину, 
намењених подршци пројектима удружења грађана 

 
I    Финансијска средства Буџетског фонда Општине Лајковац у укупном 
     износу од 600.000,00 динара, опредељена су за пројекте удружења 
     грађана које имају следеће  циљеве: 
 
1. Едукативни програми у области заштите животне средине (семинари, 

едукативне радионице, јавне трибине  и сл.). 
 
2. Пројекти информисања и подизања јавне свести о заштити животне 

средине. 
 

3. Конкретне акције уређења простора, пошумљавања и слично. 
 

4. Организација школа у природи, кампова или сличних активности на 
тему заштите животне средине 

 
II   Општина Лајковац неће подржати – финансирати: 
 

- Појединце (путовања, студије, учешће на конференцијама или 
сличне активности) 

- Иницијативе које доносе профит и пројекте усмерене ка 
стварању прихода; 

- Чисто истраживачке пројекте код којих није јасно какву ће 
директну корист од њих имати локална заједница; 

- Политичке и страначке организације, групе и секте, као и 
њихове активности; 

- Владине организације или институције  
- Верске организације или институције 
- Куповину опреме, осим када је опрема неопходна за 

реализацију пројекта; 
- Хуманитарну помоћ и /или  куповину друге робе која ће се 

делити корисницима; 
- Организације и установе које нису са територије општине 

Лајковац; 
- Пројекте који се односе само на предавање стручњака. 
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III        Број примљених и одобрених пројеката није ограничен, осим  обимом  
            укупних предвиђених средстава. 

 
Висина учешћа Општине у  буџету једног пројекта не може прећи 
150.000,00 динара. 
 
Једна организација може да конкурише код општине Лајковац 
само са једним пројектним предлогом. У случају да неколико 
организација  пошаље исту пријаву, све пријаве се аутоматски 
повлаче из конкурса. 

 
IV        Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана са седиштем на  
            територији општине Лајковац, којима је једна од приоритетних  
            делатности заштита животне средине. 
            Пројекат се мора реализовати на територији општине Лајковац. 
 
V         Пројекат се мора реализовати најкасније до 15. новембра 2012.  
            године.  
            Извештај о спроведеном пројекту се доставља по његовој  
            реализацији у року од 15 дана или најкасније до 30.11. 2012.  
            године. У случају неблаговремене доставе Извештаја ,  
            организације су у обавези да изврше  повраћај средстава која су  
            им  додељена од општине Лајковац. 

 
VI       Образац захтева за финансирање пројеката као и образац 
           Извештаја о реализацији пројекта преузимају се у Одељењу за  
           привреду и  имовинско – правне послове општинске управе  
           општине Лајковац ,Омладински трг бр.1 трећи спрат соба 309 . 

  
VII      Пријава на конкурс се  предаје  на писарници Општине Лајковац у 
           затвореном коверту са назнаком: »Пријава на конкурс за избор 
           пројеката удружења грађана у области заштите животне средине  
           -не отварај» 
           Комисију за спровођење Конкурса образује начелник општинске  
           управе. 
           На основу приспелих пријава Комисија за спровођење Конкурса 
           сачињава преглед листе пројеката за које се тражи финансирање  
           из средстава буџетског Фонда за заштиту животне среедине општине  
           Лајковац за 2012.годину и сачињава предлог пројеката који ће се  
           финансирати,у року од 15 дана од дана истека конкурса и  
           исти прослеђује начелнику општинске управе. 
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VIII         Конкурсна документација: 
 

- Доказ о регистрацији и статут удружења грађана 
- Кратак опис организације са информацијом о претходно 

реализованим сличним пројектима/ активностима , 
- Предлог пројекта којим организација конкурише за доделу 

средстава, уз разрађен финансијски план (буџет), 
- Препоруке 

 
 

     Конкурс је отворен од 02.04. до 20.04.2012.године 
 
Конкурс ће бити објављен: 
-  на званичној интернет презентацији Општине Лајковац 
-  на огласној табли у згради општине Лајковац 
-  на локалној радио станици ЈПРТВ“Пруга“Лајковац 
-  у  новинском гласилу „Напред“Ваљево 

 
Одлука о расподели средстава биће јавно објављена. 

 
 

                            ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 
          ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 


