
Инжењерскa коморa Србије 
Улица Булевар војводе Мишића 37, II спрат  

Београд, тел: 011/655-7410 
 

КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  
ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 

 
На основу члана 54. став 1. тачка 13. Статута Инжењерске коморе Србије 

("Службени гласник РС", број 88/05, 16/09 и 27/16) и Програма рада секције за 2016. 
годину, Извршни одбор Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије, je на 
својој 31. редовној седници, одржаној 18.04.2016. године, донео Одлуку о расписивању 
Конкурса за суфинансирање пројеката из области урбанизма који су од интереса за 
чланове Коморе. 
 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  
 
Конкурс ће се објављивати до два пута годишње. 
Прималац средстава ће потписати уговор о суфинансирању са Инжењерском 

комором Србије. 
 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ: 
 
На основу Програма рада Матичне секције урбаниста за 2016. годину који је 

усвојен на седници Скупштине Инжењерске коморе Србије, Конкурс за суфинансирање 
пројеката расписује се за следеће области: 

 
1) Стручне публикације, презентације (књига, часопис, стручни скупови и 

конференције, cd/dvd, документарни филм), softwаrе и сл. 
 

2)   Индивидуалне акције и пројекти. 
 
3)  Активности из усвојеног програма секције за које се реализација планира по 

конкурсу. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 
 
1.Инжењерска комора Србије, Матична секција урбаниста, је по основу 

суфинансирања пројеката: 
 
а) суиздавач, 
б) суорганизатор.  
 
2. На Конкурс се могу пријавити: 
 
а) чланови Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије; 
б) остали чланови Инжењерске коморе Србије; 
в) изузетно и остала заинтересована физичка и правна лица која обављају 

делатност у области урбанизма, уз подршку тј. најмање два позитивна писана 
мишљења чланова Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије. 

 
3. На конкурс се не могу пријављивати радне организације, јавна предузећа која 

су корисници буџетских средстава и други корисници буџетских средстава. 
 



4. Пројекти се  суфинансирају у износу до 30%, од укупне вредности пројекта. 
Изузетно пројекти се могу суфинансирати и у већем проценту.  

 
5. Манифестације и активности које су у целини или деловима одржане пре 

расписивања овог конкурса неће бити разматране. 
 
6. Пројекти за које се конкурише: 
 
а) не могу бити завршени 45 дана пре закључења конкурса и 
б) морају бити завршени до 31.12.2016. године. 
 
7. У току реализације пројекта, а до његовог окончања, аутор је дужан да 

редовно информише Извршни одбор Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе 
Србије о току и напретку активности, евентуалним проблемима и застојима, као и 
оправданим и неоправданим разлозима за кашњење. На основу захтева аутора и 
издавача и поднетих доказа, Извршни одбор Матичне секције урбаниста ће одлучивати да 
ли има основа за продужетак рока за завршетак активности и утврђује тај рок, који се не 
може мењати. 
 

8. Након окончања пројекта, односно активности, прималац финансијских 
средстава подноси Комисији за суфинансирање пројеката: 

 
а) извештај о постигнутим стручним ефектима; 
б) спецификацију трошкова за процентуални део који је финансирала Матична 
секција урбаниста; 

в) штампани материјал који је пратио активност у тиражу из уговора (зборник 
радова, публикација, књига, CD/DVD, аудио – видео запис и сл...) и 

г) могућност о начину непосредног коришћења резултата суфинансираног 
пројекта од стране чланова Матичне секције урбаниста. 

          
9. Средства се одобравају у бруто износу. Уколико се пројекат не реализује у датом 

року, а није добио одобрење за продужетак истог, Инжењерска комора Србије ће тражити 
повраћај средстава у целости. 

 
10. Пријаве учесника на конкурсу, којима су у претходном периоду одобравана 

средства за суфинасирање пројеката, а који нису испунили своје уговорне обавезе, 
пријаве чланова Инжењерске коморе Србије који нису измирили обавезе плаћања 
годишње чланарине, пријаве струковних удружења и правних лица чији је правни 
заступник члан Инжењерске коморе Србије који није измирио обавезе плаћања годишње 
чланарине, неће бити разматране. 

 
11. Предност у суфинансирању пројеката ће имати пројекти намењени 

активностима из домена урбанистичке струке са што директнијом користи за што већи 
број чланова Матичне секције урбаниста. 

 
12. Учесници конкурса су у обавези да предају електронску верзију предложеног 

пројекта која би се поставила на интернет презентацију Инжењерске коморе Србије. 
 
13. Учесници конкурса који немају предложени пројекат у електронској верзији 

дужни су да електронској верзији представе сажетак свог пројекта ради постављања на 
интернет презентацију Инжењерске коморе Србије. 
 

 
 



МЕРИЛА (КРИТЕРИЈУМИ) ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ: 
 
1. Усклађеност са Програмом рада Секције; 
 
2. Непосредни допринос унапређењу урбанистичке струке; 
 
3. Допринос струковном  информисању чланова Матичне секције урбаниста 

Инжењерске коморе Србије; 
 

4. Афирмација постигнутих вредности урбанизма и примера из праксе 
урбанистичког планирања; 

 
5. Допринос решењу конкретних проблема из праксе; 

 
6. Допринос презентацији домаћих и међународних искустава; 

 
7.  Допринос едукацији чланова Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе 

Србије;  
 

8. Допринос критеријумима и нормативима из области урбанистичког планирања; 
 

9. Постојање интересовања чланова Матичне секције урбаниста Инжењерске 
коморе Србије за одвијање активности; 

 
10. Број очекиваних  директних учесника; 
 
11. Број потенцијалних корисника резултата суфинансираних активности и 

пројеката;  
 

12. Практична употребљивост суфинансираног пројекта за појединачне чланове 
Матичне секције урбаниста; 

 
13. Могућност афирмације Инжењерске коморе Србије кроз поменути пројекат; 

 
14. Код једнако вреднованих пријава на Конкурс, предност се даје учесницима 

Конкурса којима се први пут додељују средства. 
 

САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ: 
 
1. Подносилац захтева; 
2. Врста активности;  
3. Назив теме; 
4. Носилац активности (организатор и или реализатор); 
5. Имена руководиоца активности; 
6. Покровитељ активности (уколико постоји); 
7. Предлог облика и начин непосредног коришћења резултата суфинансираног 

пројекта од стране чланова Матичне секције урбаниста; 
8. Време одвијања и завршетка активности;  
9. Место одвијања активности; 
10. Нумерички подаци о броју учесника, тиражу;  
11. Очекивани стручни ефекти активности; 
12. Процена укупно потребних финансијских средстава; 
13. Спецификација предвиђених трошкова; 
14. Оквирни износ средстава који се очекује од Матичне секције урбаниста; 



15. Остали извори финансирања уколико постоје; 
16. Број текући рачуна преко кога се обавља финансирање активности;  
17. Уз захтев за добијање финансијске подршке удружењима и другим 

организацијама грађана, прилаже се: 
а) Списак чланова удружења или организација – подносиоца пријава (у  
дигиталном  или аналогном облику); 

б) Извод из записника надлежног органа о избору органа управе и 
одговорног лица; 

в) Доказ о регистрацији; 
г) План и програм рада организације за годину у којој се реализује 
пројекат; 

18. За одобравање средстава осталим правним лицима потребно је да је донета 
одлука надлежног органа о реализацији активности са дефинисаним: 

а) тимом учесника и организатора;  
б) оперативно - техничким условима;  
в) обезбеђеним простором и  
г) техничким предусловима. 

               19. За одобравање средстава за суфинансирање публикација доставити наслов, 
садржај и сажетак-апстракт и одговарајуће позитивно писмено мишљење (нпр. за стручне 
публикације рецензију-мишљење два члана Инжењерске коморе Србије, мишљење неке 
стручне организације или предузећа, а за научне монографије рецензију и Одлуку 
Комисије неке од научно-образовних институција).  

20. Други елементи од значаја за активност (уговор између аутора и издавача, 
организатора и других суфинансијера и сл.). 
 

Рок за достављање пријава: 30 дана од дана оглашавања у дневном листу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

Формулар пријаве за суфинансирање пројеката из области урбанизма може се 
преузети са интернет презентације Инжењерске коморе Србије, одељак Матичне секције 
урбаниста. 

Сва права и обавезе се дефинишу уговором између Инжењерске коморе Србије и 
подносиоца захтева – корисника средстава. Уколико аутор или организатор већ има 
потписан уговор са издавачем, или другим суфинансијерима, треба да га достави у оквиру 
пријаве. 

Подносиоци захтева гарантују за остале учеснике у реализацији пројекта, посебно 
за оне које наводе као извршиоце у пријави (издавачи, штампарије и сл.).  

Сва издања и манифестације, у складу са одредбама Уговора, треба да носе лого 
Инжењерске коморе Србије. На публикацијама мора да стоји и напомена да ''Ставови 
изражени у публикацији припадају искључиво ауторима и не одражавају нужно и ставове 
Инжењерске коморе Србије''. 

Пријаве доставити поштом или лично на адресу Инжењерске коморе Србије, 
Улица Булевар војводе Мишића 37, II спрат, Београд, са назнаком: "За конкурс за 
суфинансирање пројеката из области урбанизма". 

 
Телефон за информације 011/655-7420 или интернет презентација Инжењерске коморе 
Србије, одељак Матичне секције урбаниста: www.ingkomora.rs 
 
 
 
 
 
 
 


