
 Градско веће града Јагодине у складу са Одлуком број 011-12/16-01 од 
08.02.2016. године упућује  

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за достављање Програма рада удружења грађана за 2016.год. 

 Позивају се удружења грађана да доставе Програме рада за 2016. годину у 
циљу избора програма од јавног интереса којима ће бити додељене дотације из 
буџета града Јагодина у укупном износу од:    

- 3.900.000,00 динара за финансирање програмских активности удружења.  
  
 Јавни интерес подразумева области: 

- социјалне заштите,  
- борачко-инвалидске заштите, 
- заштита лица са инвалидитетом,  
- хуманитарних програма, 
- друштвена брига о деци, 
- задовољења потреба младих, 
- културе, 
- програма заштите људских права и 
- друге програме којима се задовољавају јавне потребе. 

 
 Програме рада могу достављати удружења која испуњавају следеће услове: 

-  да су регистрована у складу са Законом о удружењима, чија су седишта на 
територији града Јагодине или Поморавског округа (сa тим да мора имати чланове са 
територије града Јагодина), 

- да је усвојен извештај о финансијском пословању удружења за 2015. годину, 
- да је Програм рада за 2016.год. усвојен од стране надлежног органа 

удружења;  
- да су оправдали средства из буџета Града за 2015.годину;  
- да својим деловањем подстичу одрживост успостављених услуга, развој 

иновативних услуга које прате реформске процесе и да су усмерене на већи број 
корисника.  

Пријаве се могу подносити закључно са 20.02.2016.године. Сви потребни 
обрасци се могу преузети са интернет странице града Јагодина www.jagodina.org.rs  
или у канцеларији 48. Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду   
града Јагодина, ул. Краља Петра I бр.6, 35000 Јагодина. 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.  
 Попуњене пријаве са пратећом документацијом се предају на писарници 

Градске управе града Јагодина у затвореној коверти или се могу послати поштом, 
препоручено, на адресу: Градска управа за буџет, финансије, привреду и 
пољопривреду  града Јагодина, ул. Краља Петра I бр.6., 35000 Јагодина. На коверти 
обавезно ставити назнаку: ПРИЈАВА НА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДА  
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА  2016. ГОД. , као и назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
 Одлуку по јавном позиву донеће Градско веће града Јагодине на предлог 
Комисија  у року од 15 дана од истека рока оглашавања. Одлука Градског већа је 
коначна и биће објављена на огласној табли Градске управе града Јагодине. 

 
        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
                   Ратко Стевановић, дипл. ел.инж., с.р. 

 


