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На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Службени гласник 

РС“, бр. 16/18), члана 1. став 3. Правилника о условима, критеријумима и поступку доделе средстава 

за финансирање пројеката који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима и 
улицама на територији Града Суботице ("Службени лист Града Суботице", бр. 5/18) и члана 51. став 1. 

тачка 5. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13)  
Градоначелник Града Суботице дана ________ године расписује 

 

 К О Н К У Р С 
за финансирање или суфинансирање проjеката који су усмерени ка унапређењу безбедности 

саобраћаја на територији Града Суботице у 2018. години 

 

Конкурс се расписује за пројекте који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на 

територији Града Суботице. 
Максималан износ за финансирање односно суфинансирање појединачног пројекта у једној 

години је 2.000.000,00 динара. 

 

 

I   ЦИЉ КОНКУРСА 

 

Циљ конкурса је унапређење саобраћајног васпитања и образовања деце основношколског 
узраста на територији Града Суботице. 

 

 II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су: 

 1) квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања пројекта и његова одрживост, 
оригиналност, актуелност теме, оправданост и др.); 

 2) циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 

безбедности у саобраћају деце основношколског узраста на територији Града Суботице и др); 
 3) циљна група и начин укључивања (величина циљне групе, активно/пасивно укључивање и 

др); 

 4) претходне активности и искуство удружења у области унапређења безбедности саобраћаја 
(доказује се достављањем реализованих пројеката, писама препоруке и подршке и др); 

 5) економичност буџета пројекта, усклађеност буџета са планираним активностима (Комисија 

може тражити објашњења у вези са буџетом и умањења по појединим ставкама. Стога је у интересу 

подносиоца пријаве да направи реалан и економски оправдан буџет); 
 6) број успешно реализованих пројеката у претходне три календарске године са другим 

донаторима; 

 7) сарадња са другим субјектима у реализацији пројекта; 
 8) ефекти пројекта. 
 Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања наведених  критеријума. 



 

III ПРАВО НА УЧЕШЋЕ 

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована у Агенцији за привредне 
регистре са седиштем на територији Републике Србије у складу са законом, и која сагласно одредбама 

свог оснивачког акта и статута остварују циљеве у области саобраћаја, док партнери у пројекту могу 
бити сва правна лица.  

 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Учесник конкурса је у обавези да достави један примерак попуњеног пријавног формулара у 

штампаној верзији Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката усмерених ка 

унапређењу безбедности саобраћаја на територији Града Суботице -Образац бр.1. 
 

Подносилац пријаве може поднети највише једну пријаву. 

 
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

1)   Доказ о подносиоцу пријаве: 

а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован, 
б. фотокопију статута удружења. 

2)  Детаљан опис пројекта за који се тражи финансирање односно суфинансирање. 

3)  Печатирани и потписани протоколи о сарадњи са свим партнерима у пројекту (уколико 
постоје). 

4)  позитивне референце (уколико их има, писма препоруке, писма подршке, и сл.). 

 

V РОКОВИ И ОПШТЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ 

Конкурс се објављује у листовимa Суботичке новине, Маgyar szó и Hrvatska Riječ, у једном 

дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике, на интернет страници Града 
Суботице: www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи као и на порталу е-Управа. 

Пријаве се подносе на прописаном образцу Образац бр.1 - Пријава на Конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројеката усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја на 
територији Града Суботице, који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на 

званичној интернет страници Града Суботице www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног 

конкурса не разматрају се. 

Попуњене Пријаве са документацијом слати у штампаном облику, у затвореној коверти, 

предајом у Градски услужни центар Града Суботице, Трг слободе 1, или поштом. На коверти 

написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта са назнаком „Конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројеката усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја 

на територији Града Суботице“ – НЕ ОТВАРАТИ.  

Попуњене пријаве за Конкурс (Образац бр. 1) потребно је  обавезно доставити и у 

електронском  облику, на е-mail адресу: petar.pantelinac@subotica.rs. 
Конкурсни материјал се не враћа. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у листовимa Суботичке новине, Маgyar szó и 

Hrvatska Riječ, у дневном листу "Курир" који се дистрибуира на територији целе Републике Србије, на 

интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs и на порталу е-Управа, односно од 20.4.2018. 
године до 5.5.2018. године. 

Резултати јавног Конкурса објављују се на интернет страници Града: www.subotica.rs 

најкасније у року од 60 дана од дана завршетка подношења пријава. 
Учесници конкурса који су добили средства на основу јавног конкурса, извештај о 

реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, а у складу са закљученим уговором. 

Образац Извештај о реализацији пројекта усмереног ка унапређењу безбедности саобраћаја на 
територији Града Суботице- Образац бр.2, налази се на званичној интернет страници Града: 

www.subotica.rs. 

Кориснику средстава који не достави у року извештај о реализацији пројекта, орган који 
додељује средства упућује захтев за повраћај средстава. 

Повраћај средстава врши се у року који је предвиђен уговором. 

Информација о корисницима средстава који нису доставили извештај о реализацији пројекта, 



односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на званичној интернет страници Града: 
www.subotica.rs. 

Пројекат мора бити реализован у току 2018. године. 

 
Додатне информације могу се добити радним данима од 8,00 до 14,00 часова на телефон 

024/626-927 у Секретаријату за комуналне послове, енергетику и саобраћај Градске управе Града 

Суботице. 
  

 

                                                                   Градоначелник 

                                                                    Богдан Лабан  

 


