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СП/БЛ
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09 и
99/12), члана 11. став 4. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу
средстава из буџета Града Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и
хуманитарног рада («Службени лист Града Суботице», бр.38/15) и члана 51 став 1. тачка 10.
Статута Града Суботице ("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка
и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 и 15/2013),
Градоначелник дана 14.08 .2017. године доноси
ОДЛУКУ
о избору програма или пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада којем се
додељују средстава из буџета Града Суботице за финансирање или суфинансирање у 2017.
години
I
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017. годину, додељују се средства у
износу од 1.023.000,00 динара, која ће се реализовати у 2017. години, подносиоцу пријаве на
јавном конкурсу- ДРУШТВО СОС ТЕЛЕФОН-EGYESÜLET- Суботица.
II
Пренос додељених средстава извршиће се изабраном подносиоцу пријаве у оквиру
раздела IV-Градска управа, Глава 05-Програм 3: Локално економски развој, Пројекат 1501-P1
Welcomes, класификација 4819 - Дотације невладиним организацијама, извор 06 закључно са
31.12.2017.г.
III
Средства ће се изабраном подносиоцу пријаве исплаћивати у складу са динамиком
прилива средстава у буџет Града Суботице за 2017. годину.
IV
Изабрани подносиоц пријаве ће путем Секретаријата за привреду, локални економски
развој и туризам Градске управе Града Суботице бити писмено обавештен о висини додељеног
износа и програма, односно, пројекта који ће се финансирати или суфинансирати.
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V
Са изабраним подносиоцем пријаве закључиће се уговор о финансирању или
суфинансирању програма, односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.
VI
Изабрани подносиоц пријаве дужан је да програме, односно пројекте реализује
закључно са 31.12.2017.г.
Изабрани подносиоц пријаве дужан је да у року од 15 дана по завршетку програма,
односно пројекта, а најкасније до 15.01.2018. године, поднесе извештај о реализацији програма,
односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада и достави доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава Градоначелнику.
Извештај се подноси на обрасцу «Извештај о реализацији програма односно пројекта у
области друштвено-хуманитарног рада» - Образац бр. 2, који је објављен на званичној интернет
страници Града Суботице.
Ова Одлука је коначна.

VII

VIII
Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице (веб-сајт Града).
Одлуку доставити:
1.Секретаријату за финансије Градске управе
2.Секретаријату за привреду, економски локални развој и туризам Градске управе
3.Архиви Градске управе
Градоначелник,
Богдан Лабан
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