На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'' бр.51/2009), Уредбе о средствима
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 8/12), члана 91. Статута града Пожаревца
(“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 4/13 - пречишћен текст) и члана 21. Пословника о раду
Градског већа града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08, 3/09 , 7/12),
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 24. јануара 2014.године, донело је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од
јавног интереса за град Пожаревац ( „Службени гласник града Пожаревца“ бр. 2/13), члан 3. мења се
и гласи:
„Члан 3.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма од јавног интереса
имају удружења под условом да спроводе активности или да им је седиште у насељеном месту
Пожаревац не краће од годину дана, као општинске или међуопштинске организације“.
Члан 2.
У члану 4. став 1. тачка 9. после речи „ града Пожаревца“ бришу се речи „ у 2012. години“ и
наместо њих додају речи „ у години која претходи години у којој се расписује конкурс“.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Средства се могу користити искључиво наменски и то за реализацују активности из програма
– пројекта и то:
-За пројекте – програме из области социјалне и здравствене заштите и заштите лица са
инвалидитетом средства се могу користити за:
1.
материјалне трошкове и трошкове оперативног рада ( трошкове превоза, закупа, штампање
материјала, хонораре за спољне сараднике, комуналне и друге трошкове који прате реализацију
програма-пројекта)
Корисник средстава по одобреном програму/пројекту је одговоран за наменско трошење
средстава.“
Члан 4.
У члану 6. став 1. тачка 2. мења се и гласи: „материјалне трошкове ( трошкове превоза,
закупа, хонораре за спољне сараднике, комуналне и друге трошкове који прате реализацију
програма/пројекта) максимално у износу до 30% од укупне вредности пројекта односно програма“.
Члан 5.
У члану 7. алинеја 3. после речи“ програм реализује“ додају се речи“ или статут удружења“.
У члану 7. став 1. брише се алинеја 6.
У члану 7. став 2. после речи „ алинеје“, бришу се речи: „ 2-6“ и наместо њих додају речи: „25“.

Члан 6.
У члану 10. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„ Приоритет у раду Комисије при разматрању пријава по расписаном конкурсу
удружења у области заштите лица са инвалидитетом“.

имају

Члан 7 .
У члану 12. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„ Градско веће града Пожаревца на предлог Комисије, може нераспоређена средства по
конкурсу, определити за реализацију других програма/пројекта.
Члан 8.
У члану 15. став 1. после речи „корисник дотације доставља завршни извештај а најкасније до
„ бришу се речи „15. децембра текуће године“ и наместо њих додају речи „ 15 јануара наредне
године“.
Члан 9.
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и условима за избор
програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац ступа на снагу даном
доношења.
Правилник објавити у „Службеном гласнику града Пожаревца“.
У Пожаревцу, дана 24.јануара 2014. године
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