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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица  
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број:II-401-815/2017 
Дана: 12.06.2017.године 
24000 Суботица 
Трг слободе 1 
БЛ/ДБ 
 

На основу члана 51. став 1. тачка 5) Статута Града Суботица („Службени лист Општине 
Суботица“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), 
Одлуке о буџету  Града Суботице за 2017.годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 58/16), 
и члана 11. став 2. Правилника о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за 
задовољавање потреба младих на територији Града Суботице („Службени лист Града 
Суботице“ бр. 31/15),  Финансијског  плана Функције 850- Канцеларије за младе Града 
Суботице за 2017. годину бр. 1/2017, од 04.01.2017. годину, Прве измене Финансијског плана 
850-Канцеларије за младе Града Суботице за 2017. годину број 04/17, од 15.05.2017. године,  

 
 Градоначелник Града Суботице, дана 12.06.2017. године доноси  
 

О  Д Л У К У 
о расподели средстава буџета Града Суботице 

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области омладинског 
сектора на територији Града Суботице за 2017. годину 

 
I 

 
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката у области омладинског сектора на територији Града Суботице за 2017.годину, број  
II-401-523/2017 од 04.05.2017.године, а на предлог Комисије за доделу средстава у области 
омладинског сектора, додељују се средства за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката у области омладинског сектора на територији Града Суботице за 2017. годину, у 
износу од 949.834,00 динара, следећим подносиоцима пријаве на Јавни конкурс: 
              
Ред. 
бр. 

Назив удружења Назив пројекта Укупан 
број 

освојени
х поена 

Одобрен
и износ 

1.    Удружење за подршку 
особама са психофизичким 
сметњама „ЗаЈедно“ града 
Суботице 

„Да инклузија не буде 
илузија“ 

94/100 
 

80.000,00 

2.    УГ Едукативни центар 
Рома 

„Буди свој и дозволи 
да други буду оно што 
јесу“ 

92/100 
 

76.000,00 

3.    УГ УРЛИК – Група за 
развој културног активизма 

„Млади и културни“ 90/100 70.000,00 
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4.    У.Г. Концепт Екологија-
Енергија-Економија 

„Фестивал Планете 
Земље“ 

89/100 70.000,00 

5.    Удружење за проактивну 
комуникацију „Proactive  
Communication“ 

Тренинг „Асертивна 
комуникација  - 
развијање 
комуникацијских 
вештина и јачање 
самопоуздања код 
младих људи“ 

88/100 43.834,00 

6.    Удружење за ефектолошку 
подршку и едукацију 
ТЕДЕФ 

„Јулски спортски дани 
Суботица 2017“ 

86/100 80.000,00 

7.    Удружење „Омладински 
грађански парламент“ 

„Џаба сте шврљали“ 85/100 80.000,00 

    

8.    

УГ Кооператива АШЦ  „Festival summer 3P – 
Четвородневни 
фестивал омладинске 
културе, уметности и 
савременог 
уметничког 
стваралаштва“ 

84/100 80.000,00 

9.    Vajdasági Ifjusagi Fórum - 
VIFÓ 

„XXI. Gólyabuli“ 83/100 80.000,00 

10.   Удружење Иновативна 
мрежа 

„Предузетништво за 
младе у руралним 
срединама“ 

82/100 70.000,00 

11.   Хрватско културно 
просвјетно друштво 
„Матија Губец“ Таванкут  

„VI Етно камп“ 81/100 60.000,00 

12.   Удружење ''Млади и село'' „2017.  Школа 
животних вештина“ 

80/100 60.000,00 

13.   Удружење грађана- Плеј  „Смањи гас, мисли на 
себе и на све нас!“ 

78/100 50.000,00 

14.   Удружење за афирмацију 
младих талената „Фестивал 
омладина Суботица“  

“Летњи камп за младе 
особе са посебним 
потребама – Палић 
2017” 

75/100 50.000,00 

UKUPAN IZNOS: 949.834,00 
 
 

 II 
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из плана за 
коришћење апропријација - финансијског плана Канцеларије за младе Града Суботице, у оквиру 
функције 850 – Канцеларија за младе са економске класификације 481991 – Дотације осталим 
непрофитним институцијама. 
 

 III 
Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком 

прилива средстава у буџет Града Суботице, а на основу приложене финансијске документације. 
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                                                      IV 
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговори о финансирању или 

суфинансирању програма, односно пројекта у области омладинског сектора, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе уговорених страна. 
 

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

односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја текуће године, 
поднесу извештај о реализацији програма односно пројеката и доставе доказе о наменском 
коришћењу финансијских средстава Градоначелнику. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
Одлуку доставити: 
1. Секретаријату за финансије Градске управе 
2. Канцеларији за младе Града Суботице 
3. Архиви Градске управе 
                                                         
                  Градоначелник 
                                                                                                             Богдан Лабан 


