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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-269/2018 
Дана: 09.03.2018.  
Суботица 
 
 На основу члана 7. 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), 

 Градоначелник Града Суботице, дана 09.03.2018. године расписује 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС  

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области омладинског сектора на 
територији Града Суботице за 2018. годину 

 

           Јавни конкурс се расписује за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 
области омладинског сектора на територији Града Суботице за 2018. годину у износу од 
1.000.000,00 динара. 

Максимални износ средстава који може бити одобрен за финансирање или суфинансирање 
по програму односно пројекту износи 100.000,00 динара. 

 
           Финансирање или суфинансирање програма и пројеката који се баве следећим областима:  
• образовање младих; 
• запошљавање младих; 
• здравље и социјална политика према младима; 
• безбедност младих; 
• информисаност и мобилност младих; 
• слободно време младих, култура и спорт; 
• активно укључивање младих у друштво и волонтеризам; 
• млади у руралним срединама и 
• екологија и одрживи развој. 
 
           Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката 
у области омладинског сектора имају следећи субјекти: 
-  удружења младих, 
-  удружења за младе и савези. 
       Удружења младих, удружења за младе и савези имају право да поднесу пријаву за 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката под условом да им је регистровано 
седиште на територији Града.  
        Удружења  морају бити евидентиранa у Јединственој евиденцији удружења младих и 
удружења за младе и њихових савеза код  Министарства омладине и спорта Републике Србије. 
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          Подносиоци предлога пројекта су у обавези да предвиде  активности у циљу информисања 
младих и шире јавности о донатору, пројекту, планираним активностима, догађајима и 
резултатима пројекта. 
         У циљу повећања видљивости пројекта, током његове реализације, носиоци пројекта ће бити 
у обавези да: 
            - Креирају и дистрибуирају одговарајуће поруке ка циљним групама; 
            - Користе одговарајуће канале комуникације за циљну групу којој су намењене 
информације  (ТВ, интернет и друштвене мреже, радио, новине и сл.) и 
            - Истакну визуелни идентитет и информацију о донатору. 
 
          Удружења која остваре право на финансирање или суфинансирање програма или  пројекта, у 
току реализације истих  вршиће координацију са Канцеларијом за младе Града Суботице, која ће 
имати улогу мониторинга реализације програма или пројеката. 

         Сва удружења су у обавези да редовно обавештавају Канцеларију за младе Града Суботице о 
текућим и реализованим активностимана одобреним  програмом или  пројектом. 

          Мерила и критеријуми за избор програма и пројеката у области омладинског сектора који се 
финансирају или суфинансирају из буџета Града су: 

1. Усклађеност програма/пројекта са циљевима Локалног акционог плана за младе Града 
Суботице у области: образовање младих, информисаност и мобилност младих, 
волонтеризам и активно учешће младих, здравље и социјална политика према младима, 
запошљавање младих, безбедност, заштита животне средине и млади у руралним 
срединама. 

2. Укљученост и сарадња младих из различитих националних и етничких група. 

3. Партнерска сарадња између више удружења или са установама које се баве младима   

4. Број и трајање пројектних активности. 

5. Усклађеност програма/пројекта са препорукама Локалног акционог плана за младе Града 
Суботице. 

6. Међусобна повезаност и усаглашеност елемената пројекта која се односи на усклађеност 
планираних активности с циљевима, очекиваним резултатима и циљном групом. 

7. Ниво учешћа младих у планирању и реализацији пројекта. 

8. Оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

9. Публицитет који се огледа у начину и степену информисања младих и шире јавности о 
пројекту. 

Програми и пројекти треба да се реализују у трајању од најкраће 2 месеца, а завршетак 
пројеката треба да се планира најкасније до 31.12.2018.године. Извештаји се достављају на увид 
најкасније до 15.01.2019.  

 Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава у области омладинског 
сектора на обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно 
пројекта у области омладинског сектора." (Образац број 1).  

Једно удружење може конкурисати само са једним програмом или пројектом из једне 
области наведене у Конкурсу. 
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Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 
-  доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве 

регистрован 
- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, 

досадашњи пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и 
- детаљан опис програма односно пројекта за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси пријава. 
Детаљан опис програма односно пројекта у области омладинског сектора треба да садржи 

податке: општи циљ, специфични циљеви, активности, очекивани резултати, циљна група, извори 
провере реализације очекиваних резултата и временско трајање пројекта и детаљан финансијски 
план. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Града Суботице www.subotica.rs и у 
„Службеном листу Града Суботице“.  

Подносиоцима пријаве образац број 1 "Пријава на Конкурс за финансирање или 
суфинансирање програма односно пројекта у области омладинског сектора" доступан је на 
званичној интернет страници Града Суботице www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи.  

 
             Пријаве се подносе у штампаном облику у затвореној коверти, предајом у Градски 
услужни центар Града Суботице, Трг слободе 1 или поштом са назнаком „Јавни конкурс за 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области омладинског сектора на 
територији Града Суботице за 2018. годину“ - НЕ ОТВАРАТИ, а обавезно и у електронском 
облику на е-маил адресу: office@kzm.subotica.rs.  

            Рок за подношење пријаве је 23.03.2018. године. 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 За евентуалне додатне информације подносиоци пријаве могу се обратити на телефон 
024/558-384 или 063/519-921.           

       

        Градоначелник  

 

          Богдан Лабан, с.р.  

 

 

 

 


