
          На основу члана 32. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник 

РС“, број 87/2018), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), Правилникa о додели 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 

2022. години, на територији Града Ниша, а које реализују удружења (,,Службени 

лист Града Ниша“, број 110/2022) и Сагласности Градоначелнице Града Ниша број 

3903-1/2022-01 од 14.11.2022. године, 

Градска управа за имовину и одрживи развој,  расписује 

 

 

К О Н К У Р С 

за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за 

заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, на територији Града Ниша, а 

које реализују удружења 

 

 

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА  

 

Овај конкурс Градска управа за имовину и одрживи развој расписује за 

доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање 

од пожара у 2022. години, на територији Града Ниша, а које реализују удружења. 

Циљ јавног конкурса: Подизање свести грађана о значају активности 

добровољноих ватрогасних  друштава, популаризација добровољног ватрогаства 

као и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних 

друштава . 

   Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију 

програмских активности опремања надлежних служби опремом за гашење пожара. 

            Конкурс се објављује на Огласној табли органа и служби Града Ниша и 

званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs. 

 

   2.         ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА 

 

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу је  

2.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се 

у износу:  

 до 100% за пријаве поднете од стране добровољних ватрогасних друштава 

од вредности укупно прихватљивих трошкова у складу са Одлуком о буџету 

Града Ниша за 2022. годину, која се користе за програмске активности 

удружења. 

 

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за 

набавку: 

 

http://www.ni.rs/


1. Радне заштитне униформе-радна заштитна јакна и панталоне које морају 

обезбедити адекватну заштиту ватрогасаца при интервенцијама на 

отвореном. Радне заштитне униформе морају се разликовати од радних 

заштитних униформи које у свом раду користе ватрогасци спасиоци у 

Сектору за ванредне ситуације.  

2. Набавка друге опреме дефинисане Правилником о условима у погледу 

материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних 

јединица („Службени гласник РС", број 90/2019) и набавка опреме за 

одржавање исте. 

 

3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

       Право учешћа на конкурсу имају: 

 

1. Добровољна ватрогасна друштва са седиштем на територији Града Ниша, 

за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма који су од јавног интереса из ове области, које испуњава услове 

прописане Законом о добровољном ватрогаству, и које је као такво уписано 

у Регистар удружења, 

2. Добровољно ватрогасно друштво мора бити основано пре расписавања 

конкурса. 

3. Добровољно ватрогасно друштво мора имати минимум 3 (три) члана.  

4. Добровољно ватрогасно друштво не може бити у поступку ликвидације, 

стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности. 

 

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

  

 Документација коју на конкурс достављају добровољна ватрогасна друштва: 

 

1. Попуњен образац пријаве са обавезним потписом и печатом подносиоца 

пријаве; 

2. Попуњена табела буџета програма; 

3. Попуњен образац – „Листа чланова удружења” са обавезним потписом и 

печатом подносиоца пријаве; 

4. Очитанa чипованa/фотокопија не чиповане личне карте одговорног лица; 

5. Попуњен образац предлога програма; 

6. Профактура/предрачун потенцијалног добављача опреме са ценама са и без 

ПДВ-а за опрему која се набавља; 

7. Списак опреме која се набавља (у списку опреме је потребно таксативно 

навести опрему по врсти, количини и цени са и без пдв-а). Списак треба да 

буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом; 

8. Решење Агенције за привредне регистре - Регистра удружења о 

регистрацији добровољно ватрогасног друштва; 

9. Извод из Регистра привредних субјеката; 

10. Потврда банке о текућем рачуну удружења и фотокопија картона 

депонованих потписа (за рачун банке);  



11. Уверење Пореске управе о томе да подносилац пријаве нема дуговања 

закључно са даном подношења пријаве; 

12. Фотокопија Статута добровољног ватрогасног друштва коју је оверила 

Агенција за привредне регистре; 

13. Изјава подносиоца пријаве да по истом основу није остварио подстицај од 

другог даваоца средстава, односно да иста намена средстава није предмет 

другог поступка коришћења подстицаја у 2022. години; 

14. Изјава подносиоца пријаве о не постојању сукоба интереса; 

15. Интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

Подносилац пријаве на обрасцу изјаве треба да се изјасни о томе да ли ће 

документацију под тачком 8. и 11. прибавити сам или је сагласан с тим да је 

прибави Комисија, по службеној дужности. 

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне 

информације и документацију неопходну за одлучивање.  

 

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 

          Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 25.11.2022. године. 

 

6. ОБИМ АКТИВНОСТИ И ПОСТУПАЊА  КОМИСИЈЕ 

 

Комисију за израду конкурсне документације,  правилника и поступање 

образује Градоначелник Града Ниша,  у вези доделе бесповратних средстава за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години,  

на територији Града Ниша, а које реализују удружења. 

Комисија се образује Решењем. 

Решењем о образовању Комисије утврђује се број и састав Комисије, задаци 

Комисије и рокови за њихово извршење, као и друга питања значајна за рад 

Комисије. 

           Административно-техничке послове Комисије обављаће Градска управа за  

имовину и одрживи развој. 

 

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Уредбом о средствима 

за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018), а на 

основу које је донет  Правилник о додели средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су 

значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, на територији Града 

Ниша, а које реализују удружења, („Службени  лист Града Ниша“, број 110/2022). 

 

8.  ВРЕМЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

 

  Време закључења уговора је 15 (петнаест) дана од дана доношења Решења 

Градског већа о додели бесповратних средстава.      



9.   УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 

 средстава за подстицање се додељују бесповратно; 

 средства опредељена за ову намену могу бити додељена за програмске 

активности предвиђене за 2022. годину;  

 подносилац може поднети само једну пријаву; 

 100%  након закључења уговора, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша 

за 2022. годину, уз достављање менице и меничног овлашћења од стране 

корисника, за извршење обавеза по Уговору. 

           

Приликом правдања бесповратних средстава корисник је у обавези да  

достави следећу документацију: 

 

 оригинал рачуна за набавку предметне инвестиције. Спецификација опреме 

треба да садржи основне карактеристике и опреме (подаци исказани у 

обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну); 

 отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је у складу, са 

посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице; 

 доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од 

стране банке. 

 

 Комисија неће узимати у разматрање пријаве: 

 

- ако су поднетe пре објаве Конкурса;  

- ако су поднетe након истека рока који је прописан у Конкурсу; 

- које су поднела лица која немају право да учествују на Конкурсу; 

- свака нареднa пријава истог подносиоца у текућој календарској години; 

- послате факсом или електронском поштом; 

- које су поднете од стране Добровољних ватрогасних друштава која су 

користила подстицајна средства, а нису оправдала наменско и законито 

коришћење тих средстава; 

- услед подношења непотпуних пријава, након истека рока за допуну; 

- услед подношења пријава од стране профитних и комерцијалних друштава. 

 

 конкурсна документација се не враћа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА И РОКОВИ 

 

Пријаве с траженом документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ: 

 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 24 

18000 НИШ 

        за 

 „Ј А В Н И  К О Н К У Р С“ за доделу средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који 

су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2022. години, на територији 

Града Ниша, а које реализују удружења, са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ“, или 

можете доставити лично на шалтерима Јединствененог управног места, сваког 

радног дана од 8
30

 до 15
30

 часова. 

 

11.  КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

- Додатне информације можете добити путем телефона:  018/504-709 

 

 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИ ПРЕУЗИМАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У ЕЛЕКТРОНСКОЈ   ФОРМИ 

 

                Текст конкурса, образац пријаве, образац листе чланова удружења, образац 

изјаве и Правилник се могу преузети на званичној интернет страници Града 

Ниша  www.ni.rs. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ni.rs/

