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Temeljem članka 6. Uredbe o sredstvima za poticanje programa ili nedostajućeg dijela sredstava za 

financiranje programa od javnog interesa koja realiziraju udruge („Službeni glasnik RS“, br. 16/18), članak 

3. stavak 1. Pravilnika o dodjeli sredstava za poticanje projekata od javnog interesa koje realiziraju udruge u 
području unaprjeđenja sigurnosti prometa („Službeni list Grada Subotice“, br. 4/19) i članka 51. stavak 1. 

točka 5. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list 

Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19)  
gradonačelnik Grada Subotice dana ________ godine raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za financiranje ili sufinanciranje projekata koji su usmjereni ka unaprjeđenju sigurnosti prometa na 

području Grada Subotice u 2019. godini 
 

Natječaj se raspisuje za projekte koji su usmjereni ka unaprjeđenju sigurnosti prometa na području 
Grada Subotice. 

Maksimalni iznos za financiranje odnosno sufinanciranje pojedinačnog projekta u jednoj godini je 

2.000.000,00 dinara. 
 Udruga može konkurirati s po jednom prijavom za svaki od četiri cilja u ovom natječaju. 

 

I.  CILJ NATJEČAJA 

 
Cilj natječaja je unaprjeđenje prometnog odgoja i preventivno djelovanje na najranjivije sudionike u 

prometu na području Grada Subotice. 

Grad Subotica će podržati po jedan projekt u odnosu na svaki od sljedeća četiri cilja: 
 
1. Unaprjeđenje prometnog odgoja djece predškolske dobi kako na teorijskom planu tako i na 

praktičnom, ne bi li se u što ranijem razdoblju djeca naučila što sigurnijem ponašanju u prometu. Za ovaj 
projekt Grad Subotica će izdvojiti za financiranje/sufinanciranje maksimum 1.000.000,00 dinara. 

 
2.  Unaprjeđenje prometnog odgoja djece rane školske dobi (1.-4. razreda osnovne škole) kako na 

teorijskom planu tako i na praktičnom, ne bi li se u što ranijem razdoblju djeca naučila što sigurnijem 

ponašanju u prometu. Za ovaj projekt Grad Subotica će izdvojiti za financiranje/sufinanciranje maksimum 

2.000.000,00 dinara. 
 
3. Unaprjeđenje prometnog odgoja mladih između 14-19 godina života o posljedicama prometnih 

nezgoda (posljedicama po život povrijeđenog, posljedicama na obitelj povrijeđenog, na okruženje 

povrijeđenog kao i na društvo u cjelini).  Za ovaj projekt Grad Subotica će izdvojiti za 

financiranje/sufinanciranje maksimum 500.000,00 dinara. 
 
4.  Unaprjeđenje prometnog odgoja odraslih sudionika u prometu, prije svega roditelja o značaju 

uporabe zaštitnih sustava u vozilu (zaštitni pojas za vezivanje na prednjem ali i na zadnjem sjedalu, uporaba 
dječjeg zaštitnog sjedala u automobilu). Za ovaj projekt Grad Subotica će izdvojiti za 

financiranje/sufinanciranje maksimum 500.000,00 dinara. 

II. KRITERIJI I MJERILA 



Kriteriji temeljem kojih će se ocjenjivati projekti prijavljeni na javni natječaj su: 

 1) kvaliteta projekta (izvedivost, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, 

aktualnost teme, opravdanost i dr.); 
 2) ciljevi koji se postižu (opseg ispunjavanja javnog interesa, stupanj unaprjeđenja sigurnosti 

prometa na cestama na području Grada Subotice i dr.); 

3) ciljna skupina i način uključivanja (veličina ciljne skupine, aktivno/pasivno uključivanje i dr.); 

4) prethodne aktivnosti i iskustvo udruge u području unaprjeđenja sigurnosti prometa (dokazuje se 
dostavljanjem realiziranih projekata, pisama preporuke i potpore i dr.); 

5) ekonomičnost proračuna projekta, usklađenost proračuna s planiranim aktivnostima (Povjerenstvo 

može tražiti objašnjenja u svezi s proračunom i umanjenja po pojedinim stavkama. Stoga je u 
interesu podnositelja prijave da napravi realan i ekonomski opravdan proračun); 

6) suradnja s drugim subjektima u realizaciji projekta; 

      7) broj uspješno realiziranih projekata u prethodne tri kalendarske godine s drugim donatorima; 

8) učinci projekta; 
9) sufinanciranje projekta iz drugih izvora: vlastitih prihoda, proračuna Republike Srbije, autonomne 

pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, darova, donacija, legata, kredita i 

drugo, u slučaju nedostajućeg dijela sredstava za financiranje projekta;  
10) zakonitost i učinkovitost korištenja sredstava i održivost ranijih programa i projekata: ako su ranije 

korištena sredstva proračuna, jesu li ispunjene ugovorne obveze. 
 Povjerenstvo vrši ocjenu svakog projekta temeljem vrednovanja navedenih kriterija. 

 

III. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge građana registrirane u Agenciji za gospodarske registre 
sa sjedištem na području Republike Srbije sukladno zakonu, i koje suglasno odredbama svog osnivačkog 

akta i statuta ostvaruju ciljeve u području prometa, dok partneri u projektu mogu biti sve pravne osobe.  

Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
1) da posjeduje profesionalnu sposobnost i potrebne kvalifikacije neophodne za realizaciju projekta 

te da je izravno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom, a ne da djeluje kao posrednik; 

2) da se protiv udruge ili odgovornih osoba u udruzi ne vode postupci pred nadležnim sudovima;  
3) da podnositelj prijave nije dobio sredstva od drugog donatora u ukupnom traženom iznosu, ili 

nedostajuća sredstva, za prijedlog projekta kojim konkurira i da će davatelja sredstava obavijestiti 

o svim dodatnim financiranjima od strane bilo kog donatora. 

O ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prijave daje izjavu pod punom 
moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću na obrascu prijave na natječaj. 

 

IV. DOKUMENTACIJA 

 

Sudionik natječaja je u obvezi dostaviti jedan primjerak popunjenog prijavnog formulara u tiskanoj  
verziji Prijava na natječaj za dodjelu sredstava za financiranje odnosno sufinanciranje projekata od javnog 

značaja u području unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice - Obrazac „Prijava na 

natječaj“. 

 
Podnositelj prijave može podnijeti najviše jednu prijavu za pojedinačni cilj određen u dijelu cilj 

natječaja“. 

 
Uz prijavu, podnositelj prijave dužan je obvezno priložiti: 

1) preslik statuta udruge; 

2) original ili ovjereni preslik protokola o suradnji sa svim partnerima na projektu (ukoliko postoje); 
3) pozitivne reference (ukoliko ih ima, pisma preporuke, pisma potpore i sl.); 

4) detaljni opis projekta. 

 

 
 

 

V. ROKOVI I OPĆE  INFORMACIJE 

Natječaj se objavljuje u listovima Subotičke novine, Magyar Szó i Hrvatska Riječ, u jednom 



dnevnom listu koji se distribuira na području cijele Republike, na internetskoj stranici Grada Subotice: 

www.subotica.rs u rubrici Natječaji i oglasi kao i na portalu e-Uprava. 

Prijave se podnose na propisanom obrascu - Prijava na natječaj za dodjelu sredstava za financiranje 
odnosno sufinanciranje projekata od javnog značaja u području unaprjeđenja sigurnosti prometa na području 

Grada Subotice - Obrazac „Prijava na natječaj“, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a koji se 

objavljuje na službenoj internetskoj stranici Grada Subotice www.subotica.rs u rubrici Natječaji i oglasi. 

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave koje nisu sukladne uvjetima javnog natječaja 

ne razmatraju se. 

Popunjene Prijave s dokumentacijom slati u tiskanom obliku, u zatvorenoj kuverti, predajom 

u Gradski uslužni centar Grada Subotice, Trg slobode 1, ili poštom. Na kuverti napisati naziv i adresu 

podnositelja prijave i naziv projekta s naznakom „Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekata 

usmjerenih ka unaprjeđenju sigurnosti prometa na području Grada Subotice“ – NE OTVARATI, te 

naznačiti na koji cilj se konkretan projekt odnosi. 

Popunjene prijave za Natječaj (Obrazac „Prijava na natječaj“) potrebno je  obvezno dostaviti i 

u elektroničkom obliku, na e-mail adresu: petar.pantelinac@subotica.rs. 
Natječajni materijal se ne vraća. 

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listovima Subotičke novine, Magyar Szó i 
Hrvatska Riječ, u dnevnom listu „Kurir“ koji se distribuira na području cijele Republike Srbije, na 

internetskoj stranici Grada Subotice: www.subotica.rs i na portalu e-Uprava, odnosno od 22. 3. 2019. godine 

do 6. 4. 2019. godine. 
Rezultati javnog Natječaja objavljuju se na internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs najkasnije u 

roku od 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. 

Sudionici natječaja koji su dobili sredstva temeljem javnog natječaja, izvješće o realizaciji projekta 

dostavljaju tijelu koje je dodijelilo sredstva, a sukladno zaključenom ugovoru. Obrazac Izvješće o realizaciji 
projekta usmjerenog ka unaprjeđenju sigurnosti prometa na području Grada Subotice - Obrazac „Izvješće o 

realizaciji projekta u području unaprjeđenja sigurnosti prometa“), nalazi se na službenoj internetskoj  

stranici Grada: www.subotica.rs. 
Korisniku sredstava koji ne dostavi u roku izvješće o realizaciji projekta, tijelo koje dodjeljuje 

sredstva upućuje zahtjev za povrat sredstava. 

Povrat sredstava vrši se u roku koji je predviđen ugovorom. 
Informacija o korisnicima sredstava koji nisu dostavili izvješće o realizaciji projekta, odnosno koji 

nisu izvršili povrat sredstava, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada: www.subotica.rs. 

Projekt mora biti realiziran tijekom 2019. godine. 

 
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do 14,00 sati na telefon 024/626-927 u 

Tajništvu za komunalne poslove, energetiku i promet Gradske uprave Grada Subotice. 
  

 

                                                                   Gradonačelnik 

                                                                    Bogdan Laban  


