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ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу финансијских средстава за потребе реализације пројеката из области спорта, 
културе, екологије, науке као и социјалних и  хуманитарних пројеката, који ће се реализовати 
на територијама Новог Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Кањиже, Житишта и 
Ниша до 31.12.2012. године.

Предмет конкурса
У циљу унапређења сарадње са локалним заједницама у којима послујемо, унапређења јавног 
интереса, у духу одговорног корпоративног понашања и потребе повезивања локалне 
заједнице и значајних привредних субјеката, а ради унапређења живота у истој, спремни смо 
да пружимо подршку пројектима који су у складу са основним принципима пружања 
добротворне и спонзорске помоћи у следећим областима:

Енергија спорта - промоцијa спорта и здравог начина живота,

Култура без граница - подршка културним институцијама и манифестацијама који су од 
локалног, националног и међународног значаја,

Развој науке и талената - подршка развоју научног потенцијала, истраживања, научних 
открића, као и развоју талентованих ђака и студената,

Хуманитарни пројекти - усмерени на помоћ и подршку угроженим категоријама 
становништва, помоћ настрадалима, организацијама и удружењима која имају добре идеје, али 
недостатак средстава,

Еколошки пројекти - пројекти од јавног интереса, који доприносе унапређењу стања у 
области заштите животне средине. 

Општи услови за учешће у конкурсу
Право учешћа имају регистроване невладине организације, удружења грађана, хуманитарне 
организације, неформалне групе и институције, фондови, фондације, друштвене организације 
и појединци-млади таленти и др.

Једна организација може пријавити само један пројекат. 

Пројекат којим се конкурише треба да је краткорочан и све пројектне активности потребно је 
завршити до 31.12.2012. године. 

Пројекат се реализује искључиво на подручју Републике Србије, односно територија Новог 
Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Кањиже, Житишта и Ниша. 

Конкурсом није предвиђено финансирање:

• Активности политичких странака и сличних организација и група

• Активности верских и религијских групација

• Појединачне молбе које се односе на путовања у земљи или иностранству, студије, 
учешће на конференцијама и сл.

• Трошкове смештаја и исхране за појединце или групе

• Активности које се већ финансирају из неког другог пројекта

• У оквиру овог конкурса неће се подржати појединачни догађаји, као што су округли 
столови, концерти, годишњице, излети, објављивање књига, брошура, часописа и 
слично.

Рок и начин подношења пријаве:
Конкурс је отворен од 14. маја до 01. јуна 2012. године.

Крајњи рок за подношење пријава је: 01. јун 2012. године до 12 часова.

Реализација пројекта – све пројектне активности је неопходно завршити до 31.12.2012. године.

Најкасније два месеца након реализације пројекта носиоци пројеката су у обавези да поднесу 
Извештај о реализацији пројектних активности и утрошеним финансијским средствима.

За учешће на конкурсу потребно је попунити и доставити образац Пријаве за финансирање 
пројеката. Исти можете преузети са сајта НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и попуњен послати на 
маил адресу saradnjaradirazvoja@nis.rs. 

Комисија задржава право да захтева додатну документацију.

Напомена: Пријаве послате на било који други начин (факсом, поштом) или послате на другу 
адресу неће бити разматране.

Начин доделе и коришћења средстава за одабране пројекте:
О пристиглим пројектима одлучује посебна Комисија састављена од представника НИС-а и 
представника конкретне локалне заједнице на коју се пројекат односи. За сваки појединачни 
пројекат потписује се уговор. 

Средства која се одобре за реализацију пројекта јесу наменска средства и могу да се користе 
искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује 
између НИС а.д. Нови Сад и носиоца пројекта.

Начин објављивања резултата
Резултати конкурса ће бити објављени на сајту НИС а.д. www.nis.rs и сајтовима локалних 
самоуправа (Новог Сада, Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Кањиже, Житишта и 
Ниша) за пројекте који се реализују на њиховој територији у периоду од 11. до 22. јуна 2012. 
године.

Додатне информације у вези са овим конкурсом потражите на сајту НИС а.д. www.nis.rs

Уколико имате додатна питања, молимо Вас пошаљете их на е-маил адресу: 
saradnjaradirazvoja@nis.rs.

ЕНЕРГИЈА
ЖИВОТА

Предано радећи на својој визији да будемо 
модерна, отворена компанија која свет 

покреће ка бољем, ове године у НИС-у 
уводимо нови концепт подршке 

активностима које помажу развој 
локалне заједнице. Осим што 

подржавамо пројекте које су саме 
општине и градови изабрали за 

приоритетне и важне, ове године 
отварамо врата и другим идејама и 

програмима. Подржавамо вашу креативност 
и одговорност. Помажемо вам да 

учествујете у стварању будућности. Са 
вама градимо хуманије и лепше 

друштво. Придружите нам се да 
наш слоган “Енергија живота” 

постане не само инспирација, 
већ и реалност!

Ваш пријатељ,


