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Република Србија         

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-401-1110/2022              
Дана: 04.08.2022. 

Суботица 

Трг слободе бр.1 

СБ/ЊЂ 

 

 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09; 

99/2011-др. закон, 99/2011-др. закон и 44/2018-др.закон), и члана 11. Правилника о средствима 

за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења у области омладинског сектора, а која се финансирају из 

буџета Града Суботице («Службени лист Града Суботице», бр.8/19), 

 Градоначелник дана 04.08.2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СУБОТИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора на територији Града Суботице за 

2022. годину, додељују се средства  у износу од 1.000.000,00 динара која ће се реализовати у 

2022. години, следећим подносиоцима пријава на јавном конкурсу: 

 
р.бр. Назив организације Назив програма/пројекта Износ 

одобрених 

средстава у дин. 

1 Центар за локални развој Суботице „Уредимо и озеленимо наша села“ 95.000,00 

2 Центар за усавршавање младих „Конференција студентских лидера 

Србије“ 
95.000,00 

3 Удружење „Омладински грађански 

парламент“ 

„Џаба сте шврљали“ 
90.000,00 

4 Савез студената грађевинског факултета 

Суботица 

„Знам да могу и сам!“ 

85.000,00 

5 Удружење „Менторинг 024“  „Пројекти - развојна шанса 

младалачке идеје“ 

85.000,00 

6 Асоцијација студената грађевинског 

факултета Суботица 

„Информације о могућности, 

правима и олакшицама при упису 

на факултет ученика завршне 

године средњих школа и младих 

особа из Суботице са 

инвалидитетом 2022“ 

80.000,00 

7 Удружење грађана „Кооператива – АШЦ“ Фестивал „Summer3p“ Суботица-

Палић 2022 
80.000,00 
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8 „ВИФО“ Војвођански мађарски форум „Vifó Ifjúsági Bál“ 60.000,00 

9 Фондација Тијана Јурић „Едукујмо се - повећајмо 

безбедност“ 
45.000,00 

10 Удружење за подршку особама са 

психофизичким сметњама „ЗаЈедно“ града 

Суботице 

„Инклузивни омладински Форум 

театар“ 

45.000,00 

11 Удружење грађана „Тахлес“ „Сеоски биоскоп“ 40.000,00 

12 Мађарски културни центар „Непкер“ „Волонтерство на 21. Интеретно 

фестивалу“ 

30.000,00 

    

13 Удружење „Иновативна мрежа“ „Млади - предузетништво“ 
30.000,00 

14 Удружење грађана „Суботичка 

алтернатива“ 

„Млади Роми и рециклажа пет 

амбалаже“ 30.000,00 

15 Удружење „Iuventus Ventus” „Róka Fest – Ifjúsági fesztivál“ 30.000,00 

16 Удружење „Концепт Екологија-Енергија-

Економија“ 

„Безбедност младих у саобраћају“ 
20.000,00 

17 Удружење „Корак сигурности“ „Значај и утицај добро написане 

биографије (CV-a Curriculum Vitae) 

и комуникационих вештина 

приликом запошљавања младих – 

2022“ 

20.000,00 

18 Удружење „Млади у фокусу“ „Е-пословање са аспекта 

запошљавања младих 2022 – изазов 

21.века“ 

20.000,00 

19 Канцеларија за изучавање јавне управе и 

локалне самоуправе 

„Наши салаши и екологија“ 
20.000,00 

 

II 

 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријава у оквиру 

раздела IV - Градска управа, Глава 03 – Секретаријат за друштвене делатности, Програм 14: 

Развој спорта и омладине, Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике, 

функција 850 – Канцеларија за младе, економска класификација 481991 - Дотације невладиним 

организацијама, извор финансирања 01 – приходи из буџета, закључно са 31.12.2022.године. 

 

III 

 Средства ће се изабраним подносиоцима пријава исплаћивати у складу са динамиком 

прилива средстава у буџет Града Суботице за 2022. годину. 

 

IV 

 Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о финансирању или 

суфинансирању програма, односно пројекта од јавног интереса у области омладинског сектора, 

којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

V 

 Изабрани подносиоци пријава дужни су да програме, односно пројекте реализују 

закључно са 31.12.2022.г. 

 Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма, 

односно пројекта, а најкасније до 15.01.2023. године, поднесу Извештај о реализацији програма, 

односно пројекта од јавног интереса у области омладинског сектора и доставе доказе о 

наменском коришћењу финансијских средстава Градоначелнику. 
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 Извештај се подноси на обрасцу «Извештај о реализацији програма односно пројекта у 

области омладинског сектора» - Образац бр. 2, који је објављен на званичној интернет страници 

Града Суботице. 

  

VI 

 Ова Одлука је коначна. 

 

 

   VII 

 Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице (веб-сајт Града). 

 

 

Одлуку доставити: 

1.Секретаријату за финансије Градске управе 

2.Секретаријату за друштвене делатности Градске управе 

3.Архиви Градске управе 

      

 

 

                   Градоначелник 

 

                   Стеван Бакић с.р. 


