
 
Republika Srbija           
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
Grad Subotica 
GRADONAČELNIK 
Broj: II-401-1040/2016-4 
Dana: 26. 12. 2016. 
Subotica 
Trg slobode br. 1 
 
 Temeljem članka 38. stavak 5. Zakona o udrugama („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 99/11 – dr. 
zakoni) i članka 14. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje programa 
i projekata udruga građana u području održivog razvitka putem organiziranja i održavanja sajamskih 
manifestacija i izložba iz proračuna Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“ br. 38/2015) i članka 
51. stavak 1. točka 10 Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“ br. 26/08 i 27/08-ispravak i 
„Službeni list Grada Subotice“ br. 46/11 i 15/13), gradonačelnik Grada Subotice, na prijedlog 
Povjerenstva za vrjednovanje i rangiranje podnesenih prijava i evaluaciju realiziranih aktivnosti, dana 26. 
12. 2016. godine donosi, 
 

ODLUKU  
o dodjeli sredstava za realiziranje projekata u području održivog razvitka  

putem organiziranja sajamskih manifestacija i izložba u 2016. godini  
na području grada Subotice 

 
I. 

 Dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od od 1.398.483,96 dinara (slovima: 
milijuntristotinedevedsetosamtisućačetristoosamdesettri dinara i 96/00) za realiziranje projekata u 
području održivog razvitka putem organiziranja sajamskih manifestacija i izložba na teritoriju Grada 
Subotice u 2016. godini sljedećim udrugama: 
 

Redni 
broj Naziv udruge Naziv projekta Broj  

bodova Iznos 

1. UG TERRAS 12. međunarodni festival organskih 
proizvoda – BIOFEST 2016. 77,2 511.191,13 

RSD 

2. UG AUTHENTIC 
VOJVODINA „VinoGrad 2016.“ 73,2 78.500,00 

RSD 

3. HKPD MATIJA GUBEC 6. Tavankutski festival voća  i 
autohtonih rukotvorina 73,2 563.914,46 

RSD 

4. Udruga za razvitak 
zajednice LUDAŠ Festival češnjaka 66,4 47.800,00 

RSD 

5. UG PČELA 20. Dani pčelarstva 54 197.078,37 
RSD 

 
II. 

 Sredstva za realiziranje ove odluke u iznosu od 2.000.000,00 dinara planirana su u proračunu 
Grada Subotice za 2016. godinu i Planu korištenja aproprijacija – Financijski plan Glava 19 – promotivno 



razvojni poslovni za 2016. godinu – u okviru programske aktivnosti 1501-001: potpora postojećem 
gospodarstvu, pozicija 1174. 
 

III. 
 Realizacija odobrenih sredstava izvršit će se na temelju Ugovora o dodjeli sredstava za 
refundiranje financijskih sredstava za projekte iz područja održivog razvitka putem organiziranja 
sajamskih manifestacija u formi sajmova i izložba, koji će se zaključiti između Grada Subotice i udruga iz 
točke I. ove odluke. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 Grad Subotica je na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o načinu i postupku raspodjele sredstava 
za financiranje programa i projekata udruga građana u području održivog razvitka putem organiziranja i 
održavanja sajamskih manifestacija i izložba iz proračuna Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“ 
br. 38/2015) raspisao Javni natječaj za financiranje projekta u području održivog razvitka putem 
organiziranja sajamskih manifestacija i izložba u 2016. godini na teritoriju grada Subotice. 
 Javnim natječajem je predviđeno da odluku o dodjeli sredstava za refundiranje donosi 
gradonačelnik, na temelju Izvješća i Prijedloga Povjerenstva za vrjednovanje i rangiranje podnesenih 
prijava i evaluaciju realiziranih aktivnosti. 
 Povjerenstvo je gradonačelniku dostavilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja br.: 
II-401-1040/2016-2, dana: 20. 12. 2016. godine, Zapisnik o radu Povjerenstva br.: II-401-1040/2016-1, 
dana: 20. 12. 2016. godine, kao i Prijedlog odluke za raspodjelu sredstava br.: II-401-1040/2016-3, dana: 
20. 12. 2016. godine.  
 S obzirom na to da su sredstva za realiziranje ove odluke u iznosu 2.000.000,00 dinara planirana u 
proračunu Grada Subotice, a imajući u vidu Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja, Zapisnik o 
radu Povjerenstva i Prijedlog odluke za raspodjelu sredstava, temeljem članka 14. stavak 2. Pravilnika o 
načinu i postupku raspodjele sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana u području 
održivog razvitka putem organiziranja i održavanja sajamskih manifestacija i izložba iz proračuna Grada 
Subotice, kojim je predviđeno da gradonačelnik po primitku Zapisnika o radu Povjerenstva i Prijedloga 
odluke za raspodjelu sredstava donosi odluku o dodjeli sredstava, odlučeno je kao u pravorijeku. 
  
 

 
Gradonačelnik 

 
Bogdan Laban  


