
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
број:II-401-1074/2016 
дана: 15.11.2016. 
Суботица 
Трг Слободе 1 
Тел: 024/626-871 
ИК/ГС 
 

На основу члана 5. Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину („Службени 
лист Града Суботице“, бр. 46/15), у вези с Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2016. годину, 
на основу члана 6. став 1. Одлуке о начину и поступку расподеле средстава за 
финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде из буџета Града 
Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14) и члана 51. став 1. тачка 5. 
Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-
исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),  

Градоначелник Града Суботице расписује 
 
 

КОНКУРС 
за доделу средстава за одржавање манифестација везаних за пољопривреду и 

рурални развој у 2016. години на територији Града Суботице 
 
 

1.   ПРЕДМЕТ И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 
Предмет конкурса је додела средстава којима ће се суфинансирати организовање 

манифестација у 2016. години, на територији Града Суботице, у циљу јачања и 
подизања капацитета руралне средине, повезивања пољопривредника, промоција 
руралне средине и пољопривредних производа. 
 

2.   ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 
Укупан износ средстава намењен за подршку удружењима грађана 

организаторима манифестација износи 1.548.000,00 динара. 
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 100.000,00 

динара 
 

3.   КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 
Корисници средстава за манифестације типа сајмова и изложби, које су везане за 

пољопривреду, прераду пољопривредних производа, исхрану, очување традиционалних 
заната, производње локалних производа и рурални развој су: 



-   Удружења грађана са територије Града Суботице, у чијем су делокругу 
пољопривредне активности и рурални развој 

-   Удружења грађана са територијие Града Суботице која се баве 
пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и баве 
се очувањем старих заната на селу 

 
4.   УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 
Средства за суфинансирање манифестација по овом конкурсу додељују се 

бесповратно. 
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на конкурс и само по 

једном основу. 
Неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 
Конкурсна документација се не враћа. 
 

5.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА 

 
-   Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне 

регистре; 
-   Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју; 
-   Програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и печатиран); 
-   Потврда надлежне Пореске управе о непостојању пореског дуга (не 

старији од 30 дана од дана подношења пријаве); 
-   Потврда банке о жиро рачуну; 
-   Фотокопија личне карте одговорног лица подносиоца пријаве; 
-   Фотокопија картона депонованих потписа; 
-   Финансијски план организовања манифестације (потписан и печатиран). 

 
6.   ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА 

 
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са  15.12.2016. године. 
 

7.   ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 
 
Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија за вредновање и рангирање 

поднетих пријава по конкурсу за финансирање програма удружења грађана у области 
пољопривреде коју Решењем образује Градоначелник града Суботице. 

Одлуке о додели средстава доноси Градоначелник на основу записника и 
предлога Комисије, најкасније до 31.12.2016. године. 

 
8.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУ: 

 
-   Да је организатор обезбедио оперативно техничке услове за организовање 

манифестације (простор, информационо – техничку подршку) - 10 бодова. 
-   Да је манифестација међународног карактера - 10 бодова. 
-   Да се манифестација традиционално одржава више од 3 године уназад - 

10 бодова. 
-   Да одржавање манифестације подржавају и други суорганизатори и 

донатори  - 10 бодова. 



-   Да је организатор припремио основни материјал за скуп (зборник радова 
или апстракт) 10 - бодова. 

Укупан број бодова 50. 
 

9.   ИСПЛАТА СРЕДСТАВА И НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА 
 
Исплата бесповратних средстава вршиће се након закључења уговора између 

Града Суботице и корисника средстава. 
Исплата бесповратних средстава вршиће се у складу са приливом средстава у 

Буџет Града Суботице. 
Корисник средстава је дужан да достави извештај о наменском уутрошку 

средстава у складу са одредбама закљученог уговора. 
 

10.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 
 
Пријаве са потребном документацијом доставити ПОШТОМ НА АДРЕСУ: 
Град Суботица, Комисија за разматрање пријава по конкурсу за доделу средстава за 
одржавање манифестација везаних за пољопривреду 
Трг Слободе 1 
24000 Суботица 
са назнаком 
„Конкурс за доделу средстава за одржавање манифестација везаних за 
пољопривреду и рурални развој у 2016. години на територији Града Суботице“ или 
лично на писарници Градске управе Суботица, сваког радног дана од 730 до 1430 часова. 
Све додатне информације могу се добити путем телефона број 024/626-871. 
Овај конкурс објавити  у листу "Суботичке новине", "Magyar Szó" и "Hrvatska riječ" , 

интернет страници www.subotica.rs. 
 
 
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                Богдан Лабан 
	  

	  

	  


