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 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09 
и 99/12-др. закон), и члана 7. 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», 38/15), 
 Градоначелник дана 16.10.2017.г. године расписује 
 

Јавни конкурс 
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и 
хуманитарног рада - заступање и пружање услуга слепим и слабовидим лицима за 

2017. годину. 
 
 Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у области друштвеног и 
хуманитарног рада - заступање и пружање услуга слепим и слабовидим лицима, који су од 
јавног интереса и који се финансирају или суфинансирају из буџета Града. Под програмима 
и пројектима у области друштвеног и хуманитарног рада који су од јавног интереса 
нарочито се сматрају програми и пројекти у следећим областима: 

-   елиминисање или ублажавање тешких последица слепоће и слабовидости 
-   омогућавање активног и равноправаног живота слепих са лицима нормалног вида;  
-   други хуманитарни програми у којима удружење искључиво и непосредно следи 
јавне потребе у циљу заступање и пружање услуга слепим и слабовидим лицима . 

-   подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи слепим и слабовидим 
лицима; 

-   промовисање и заштита права слепих и слабовидих лица 
 

 Избор програма који ће се финансирати средствима буџета Града Суботице вршиће 
се применом следећих критеријума: 

-   усклађеност са јавним потребама за заступање и пружање услуга слепим и 
слабовидим лицима; 

-   обим задовољавања јавног интереса; 
-   допринос унапређењу положаја слепих и слабовидих лица 

 
 Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада имају следећи субјекти: 

-   удружења грађана, непрофитне установе и непрофитне организације регистроване за 
обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера са искуством у 
пружању услуга и промовисању права слепих и слабовидих лица 

 



 Субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада имају право да поднесу пријаву 
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и 
хуманитарног рада под условом да им је регистровано седиште на територији Града. 
 
 Одлуком о буџету града Суботице за 2017. годину («Службени лист Града 
Суботице» број 58/16 и 21/17) планирана су средства за финансирање или суфинансирање 
програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017.годину. За 
реализацију путем јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада - заступање и пружање услуга слепим 
и слабовидим лицима за 2017. годину одређена су средства у висини од  570.000,00 динара. 
 
 Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава у области друштвеног 
и хуманитарног рада на обрасцу «Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање 
програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада» (Образац број 1). 
 
 За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава. 
 
 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да приложи: 
 - преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 
досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и 
 - детаљан опис програма односно пројекта у области друштвено хуманитарног рада 
за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава. 
 
 Подносиоцима пријаве Јавни позив и образац «Пријава на Конкурс за финансирање 
или суфинансирање програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног 
рада» (Образац број 1.) доступан је на званичној интернет страници Града: www.subotica.rs. 
 
 Пријаве се подносе у штампаном облику у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс ДХО - слепи и слабовиди 2017“ предајом у Градском услужном центру Града 
Суботице, Суботица, Трг Слободе бр.1 или поштом.  
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
 
 Након закључивања конкурса комисија ће размотрити све приспеле пријаве, 
саставити листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката и објавити је на 
званичној интернет страници Града.  
 На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од 
дана њеног објављивања. Одлуку о приговору доноси комисија, након чега доставља 
Градоначелнику коначну листу рангирања пријављених програма/пројеката.  
 Одлуку о избору програма/пројекта којима се из буџета Града додељују средства 
доноси Градоначелник. 
 Одлука о избору програма и пројеката објављује се на званичном сајту Града 
Суботице. 
 
 Рок за подношење пријава је  01.11.2017. године. 
 

Градоначелник 
 
 Богдан Лабан 


