
Temeljem članka 51. stavak 1. točka 10. Statuta grada Subotice («Sl. list općine 
Subotica», br. 26/08 i 27/08-ispravak i «Sl. list grada Subotice», br. 46/11) i Programa 
zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2012. godini («Sl. 
list grada Subotica», br. 46/2012), 

gradonačelnik grada Subotice, dana 17. 10. 2012. godine, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
 

Za dodjelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do   5.500.000,00 dinara, kojima 
će se financirati programi udruga građana u 2012. godini, čija je djelatnost vezana za 
poljoprivrednu proizvodnju, udruge ribolovaca, ekološke udruge, udruge žena na selu, 
klasteri i zadruge s područja grada Subotice.  

 
 Sredstva će se koristiti za realizaciju sljedećih programa:  
 
1. Održavanje tradicionalnih manifestacija (kod ovih programa  sredstva će 

se dodjeljivati i za refundiranje troškova nastalih tijekom 2012. godine), 
2. Realizaciju programskih aktivnosti udruga građana, osim programa 

vezanih za edukaciju članova udruga, 
3. Poboljšanje uvjeta rada udruga građana (izradu projektno tehničke 

dokumentacije, nabavu opreme), 
4. Izdavanje i tiskanje publikacija, novina, brošura vezanih za 

poljoprivrednu proizvodnju. 
 
Sredstva za realizaciju navedenih programa osiguravaju se iz Programa zaštite, 

uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta grada Subotice u 2012. godini  do 80% 
vrijednosti programa. 

 
Pravo i uvjeti za sudjelovanje na natječaju: 
 
 Pravo natjecanja imaju udruge građana čija je djelatnost vezana za 

poljoprivrednu proizvodnju, udruge ribolovaca, ekološke udruge, udruge žena na selu, 
klasteri i zadruge s područja grada Subotice. 

  
Potrebna dokumentacija: 
1. Prijava na natječaj; 
2. Program manifestacije (za program  1.); 
3. Program edukacije (tema, ciljevi, vrijeme i mjesto održavanja, kalkulacija troškova 

– za program 2.); 
4. Kratki opis programa (za program 3.); 
5. Katalog proizvoda, usluga i informacija (za program 4.); 
6. Godišnje izvješće podnositelja prijave (izvješće o radu, kratki opis aktivnosti koje je 

organizacija realizirala u prethodnoj godini); 
7. Rješenje o upisu u Registar udruga građana (original ili ovjerena preslika);  
8. Preslika PIB obrasca; 
9. Preslika kartona deponiranih potpisa; 
10. Ovjerena preslika izvatka iz statuta udruge u kojemu je utvrđeno da se ciljevi 

udruge ostvaruju u području u kojem se program realizira; 
11. Preslika osobne iskaznice odgovorne osobe. 
 



  U slučaju potrebe, Povjerenstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti 
dodatnu dokumentaciju. 

 
Način formiranja Povjerenstva, kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva i način izbora 
 
Ispunjenost uvjeta po ovom Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava utvrđuje 

Povjerenstvo za ocjenjivanje i selekciju zahtjeva, koje rješenjem formira gradonačelnik. 
 
Izbor programa koji će se financirati, vršit će se primjenom sljedećih kriterija:  
1. Reference programa: područje u kojemu se program realizira, dužina trajanja 

programa, broj osoba koje se uključuju u program, mogućnost razvijanja programa i 
njegova održivost, 

2. Ciljevi koji se postižu: opseg zadovoljavanja javnoga interesa, stupanj unapređenja 
stanja u području u kojem se program provodi,. 

3. Sufinanciranje programa iz drugih izvora, 
4. Zakonitost i efikasnost korištenja sredstava i održivost ranijih programa (jesu li 

ranije korištena sredstva Republike Srbije i ako jesu, jesu li ispunjene ugovorne obveze), 
5. Značaj održavanja manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), 
6. Kontinuitet održavanja manifestacija. 
 
Sukladno definiranim kriterijima, Povjerenstvo će izvršiti rangiranje zahtjeva za 

dodjelu sredstava. Povjerenstvo će po izvršenom rangiranju, temeljem ovlasti iz rješenja, 
donijeti odluke o izboru zahtjeva kojima će se dodijeliti bespovratna sredstva.  

Povjerenstvo može izvršiti dodatnu provjeru podnesene dokumentacije i tražiti dodatne 
informacije za vrijeme ocjenjivanja i selekcije zahtjeva, ali samo od podnositelja koji su 
ispunili formalne uvjete iz ovoga Natječaja. 

  
Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Povjerenstvo. 
Prava i obveze između Grada Subotice i korisnika sredstava regulirat će se ugovorom. 
Rok za realizaciju odobrenih projekata je najduže 12 mjeseci od dana zaključenja 

ugovora. 
 
Način podnošenja prijave na natječaj: 
Prijava na natječaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u  Tajništvu za LER, 

gospodarstvo, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu okoliša (Gradska uprava II. kat, 
ured 200) ili sa internetske stranice Gradske uprave: www.subotica.rs. Prijava na natječaj 
sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 06. studenog 2012. 
godine, na adresu: 

 
Grad Subotica 
Trg slobode 1 
24000 Subotica  
sa naznakom «Natječaj za financiranje programa udruga građana». 
 
Nepravodobne i nekompletne prijave neće biti razmatrane. 
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/626-871. 
 

   GRADONAČELNIK 
                                  MODEST DULIĆ 


