
 
 

 

Општина Пожега 

Комисија за финансирање пројеката удружења, у складу са Одлуком о 
финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега, 

расписује 12. фебруара 2014. године 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 

 ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из 
буџета општине Пожега за 2014. годину износи 5.356.000,00 динара од чега : 
 
- за финансирање пројеката из области културно уметничког 
аматеризма 170.000,00 динара  
 

и 
 
- за финансирање пројеката из осталих области 5.186.000,00 динара. 
 
 
 

1. Услови које треба да испуни удружење: 
 

� да је уписано у регистар удружења 

� да поднесе предлог пројекта у складу са Одлуком о финансирању 

пројеката удружења из буџета општине Пожега 



2. Услови које треба да испуни предлог пројекта: 
 

� да се већи део пројектних активности реализује на територији 

општине Пожега  

� уколико се мањи део пројектних активности реализује на територији 

општине Пожега, може се добити само финансирање поменутих 

активности 

� изузетно, Комисија за финансирање пројеката удружења може 

предложити да се финансира пројекат чији се већи део активности 

реализује ван територије Општине, уколико је то у интересу 

општине Пожега (ову могућност треба тумачити као изузетак) 

� да се активности које се финансирају из буџета општине Пожега 

заврше најкасније до 15. децембра текуће године 

� да су пројектне активности из области прописаних јавним конкурсом 

� да у буџету трошкови запослених лица, канцеларије и путовања у 

збиру не буду већи од програмских трошкова 

� да добије највише до 40% од укупне суме намењене финансирању 

пројеката удружења у календарској години 

 
 
 

3. Области у којима ће се финансирати пројекти удружења: 
 

1) екологија, заштита животне средине и здравља грађана, 

2) афирмисање људских и мањинских права, 

3) афирмисање демократизације локалне средине, 

4) развој цивилног друштва, 

5) социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим 

грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка 

особама ометеним у развоју....) 

6) волонтерство, 

7) заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности, 

8) афирмисање женских права, 

9) афирмисање културно уметничког аматеризма, 

10) неговање духовног и културно историјског наслеђа 

11) подршка иновацијама из области информативних технологија 

 
 



4. Критеријуми за оцењивање предлога пројекта су: 
 

� усаглашеност са стратегијама општине Пожега и Републике Србије 

� квалификације и стручност особа ангажованих на пројекту 

� искуство удружења у областима за које тражи финансирање 

� висина тражених средстава 

� обезбеђено учешће других донатора 

� одрживост пројекта 

 

 
 

5. Општина Пожега у овом конкурсу неће финансирати: 
 

� појединце за учешће на конференцијама, путовања, студирање и 

сличне активности, 

� иницијативе које доносе профит удружењима 

� политичке организације 

� владине организације или институције укључујући: школе, месне 

заједнице и сл., 

� активности које заговарају нетолерантост и насиље 

 
 
 

6. Документа која удружење предаје на конкурсу су: 
 

1.  попуњен предлог пројекта, одштампан и оверен у два примерка и у 

електронској форми на диску 

2. биографију пројeкт менаџера и кључних особа укључених у рад на 

пројекту, 

3. фотокопију решења о упису удружења у регистар, 

4. фотокопију Статута удружења, 

5. фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним 

државним органима за претходну годину (документ није потребан код 

новооснованих удружења), 

6. писмену изјаву о обезбеђивању учешћа других донатора, у случају 

суфинансирања пројекта од стране општине Пожега 

 
 
 



7. Рок и начин слањa предлога пројеката: 
 
 

� предлози пројеката предају се у року од месец дана од дана 

објављивања конкурса на званичној интернет презентацији општине 

Пожега и на огласној табли Скупштине општине Пожега, односно до 

12. марта 2014. године 

� предлог пројекта мора бити у затвореној коверти са назнаком: 

Комисија за финансирање пројеката удружења, „Пријава за јавни 

конкурс за финансирање пројеката удружења из буџета општине 

Пожега – не отварати“ 

� предлог пројекта доставља се на писарници општине Пожега или 

поштом на адресу: Општина Пожега – Комисија за финансирање 

пројеката удружења,  Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега 

� неблаговремене пријаве неће бити разматране 

� уколико је пријава непотпуна, Комисија за финансирање пројеката 

удружења одлучиће да ли ће тражити допуну документације или ће 

одбити пријаву као непотпуну 

 
 
 
 

8. Рок за одлучивање и објављивање одлуке о финансирању 
предлога пројеката удружења 

 
 

� комисија за финансирање пројеката удружења у року од месец дана 

од закључења конкурса доноси одлуку о пројектима које ће 

предложити председнику Општине за финансирање, а председник 

Општине има рок од десет дана да закључи уговор о финансирању 

удружења 

� одлука о избору пројеката удружења која се финансирају из буџета 

општине Пожега биће објављена на огласној табли општине Пожега, 

званичној интернет презентацији Општине и у „Службеном листу 

општине Пожега“ 

 
 
 
 



9. Информације о начину реализације одобрених пројеката 
 

� извештаји се достављају на три месеца 

� уплата одобрених средстава извршиће се у складу са динамиком реализације 
програма и према достављеној документацији. 

� за све одобрене пројекте који се суфинансирају потребно је отворити 

рачун у  Управи за трезор. 

� корисник средстава се обавезује да достави Извештај о реализацији 

пројекта на начин и са садржајем предвиђеним у одељку општих 

напомена у обрасцу Извештаја о реализацији пројекта који је 

саставни део докумената која се односе на Конкурс. 

 
 

 
У Пожеги, 11. 02. 2014. године 
 

     Председник Комисије за  
финансирање пројеката удружења,  

        Мирослав РистовићМирослав РистовићМирослав РистовићМирослав Ристовић    

 


