
На основу члана 18. и 19. став 1. тачка 2) и става 2. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (,,Службени гласник РС број: 41/09,53/10,101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 95/15-
др.закон и 9/16-Одлука УС), члана 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“, број 
51/09 и 99/11-др.закон),  члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 
удружења (,,Службени гласник РС“, број 8/12 , 94/13 и 93/15), члана 2. Правилника о 
критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса 
за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, број 1/16 и 9/16) и Закључка 
Градског већа Града Пожаревца број 01-06-176/2016-19  од 27. септембра 2016. године, Градско 
веће Града Пожаревца, расписује 
 

Јавни конкурс  за суфинансирање програма/пројеката  удружења која су од јавног 
интереса  за Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“ у 

2016. години 
 
I 

Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења која су од 
јавног интереса за Град Пожаревац из области ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“ у 
2016. години, у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Пожаревца за 2016. годину , 
средствима из буџета Града Пожаревца у укупном износу од 200.000,00 динара. 

Средства за реализацију програма/ пројеката из става 1. тачке  I овог  Јавног конкурса 
обезбеђена су Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2016. годину (,,Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 13/15 и 7/16), у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 1. Градска управа, 
Програм 15. Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001,  ПА: Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина Програм унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града  Пожаревца, Функција 451-Друмски саобраћај, Позиција 114, 
Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, Конкурс за 
суфинансирање пројеката из области ,,безбедност саобраћаја и едукација младих“. 

Право подношења пријаве за суфинансирање програм/пројеката имају удружења која су 
од  јавног интереса за Град Пожаревац под условом  да су регистровани у  Агенцији за 
привредне регистре са седиштем на територији Града Пожаревца, да  спроводе активности или 
да им је седиште на подручју Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске 
организације и које сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у 
области саобраћаја, док партнери у пројекту могу бити сва правна лица.   
    Под подручјем Града Пожаревца подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, 
изузев подручја Градске општине Костолац. 

Расподела средстава: 
Висина средстава одредиће се у зависности од пројекта, с тим да појединачно не 

прелази износ 100.000,00 динара. 

II 

Средства опредељена у тачки I овог Јавног конкурса додељују се за програме/пројекте 
који доприносе реализацији следећих циљева из области безбедности саобраћаја: 

-Унапређење саобраћајног васпитања и образовања деце предшколског и школског 
узраста на територији Града Пожаревца; 

-Едукација у циљу подизања нивоа свести о безбедности деце и младих; 
-Пројекти из области унапређења безбедности деце и младих у саобраћају; 



-Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на територији 
Града Пожаревац  

 
 
 

III 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

-једно удружење или организација може да конкурише само са једним пројектом, 
односно програмом; 

-предност имају пројекти и програми који су усмерени према већем броју крајњих  
корисника (деца и млади); 

-програм и пројекат мора да се реализују до краја текуће буџетске године. 

 IV 
НАЧИН АПЛИЦИРАЊА 

Образац Пријаве на Јавни конкурс може се преузети у писарници Градске управе Града 
Пожаревца, канцеларија бр. 9,  улица  Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на званичној 
интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs). 

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у локалном 
листу „Реч народа.“ 

Образац пријаве на Јавни конкурс са одговарајућом документацијом  прописаном 
Јавним конкурсом , доставити у једној затвореној коверти, препорученом поштом на адресу: 
Градско веће Града Пожаревца, Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката  
из области ,,Безбедност саобраћаја и едукација младих“ у 2016. години,  улица Дринска број 
2, 12 000 Пожаревац  или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца,  са 
назнаком: 
 
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ  ИЗ ОБЛАСТИ 
„БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ“ У 2016. ГОДИНИ  – НЕ 

ОТВАРАТИ“ 
 

                                                                   V 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  Потпуна  документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи: 

- образац пријаве на Јавни конкурс у 2 примерка  (који садржи детаљан опис програма за 
чије  суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време 
реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица; 

-  доказ о упису у регистар код надлежног органа, 
- статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви 

удружења остварују у области у којој се програм реализује; 
- извештај буџетског инспектора о наменском коришћењу буџетских средстава за 

претходну годину; 
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;   
- програм рада за текућу годину усвојен на начин предвиђен статутом удружења. 

        Докази од алинеје 2-5 достављају се у овереној фотокопији. 



Пријава учесника на  Јавни  конкурс треба да садрже тражену документацију прописану 
јавним конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица. 

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године. 

VI 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
Пријаве на конкурс вредноваће се у складу са следећим критеријумима: 
-усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса; 
-квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања пројекта и његова одрживост, 

оригиналност, актуелност теме, оправданост и др.); 
-циљна група и начин укључивања (величина циљне групе, активно/пасивно 

укључивање и др); 
-Претходне активности и искуство удружења у области унапређења безбедности 

саобраћаја (доказује се достављањем реализованих пројеката, писама препоруке и подршке и 
др.); 

-Ефекти пројекта. 
VII 

  Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом  
неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о 
утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2015. години или пријаве 
удружења за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена. 

Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката из области ,,Безбедност 
саобраћаја и едукација младих“ у 2016. години, размотриће пристигле пријаве и на основу 
наведених критеријума утврдиће предлог листе за  суфинансирање у 2016. години.  

Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Градске управе и на 
огласној табли Градске управе Града Пожаревца.  

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 
утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три 
дана од дана објављивања предлога листе. 

На предлог листе, учесници Јавног конкурса имају право приговора Комисији за 
вредновање пријављених програма/пројеката из области ,,Безбедност саобраћаја и 
едукација младих“ у 2016. години, у року од 5 дана од дана објављивања предлога листе. По 
приговору одлучује комисија у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

 Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца а градоначелник 
Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности 
уговорних страна.  

Додатне информације у вези  Јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града 
Пожаревца, канцеларија бр. 8, или на телефон број 012/539-621, Драган Костић.  

 

                                                                    ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
                                                                             Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 
             Бане Спасовић, дипл. правник, с.р. 


