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Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица   

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Број:II-401-771/2018  

Дана: 03.07.2018.године  
24000 Суботица  

Трг слободе 1  

БЛ/ЊЂ 
  

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 2018.годину („Службени лист Града Суботице“ бр. 37/17, 
16/18), 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), плана за коришћење апропријација за програм 14: Развој спорта и 

омладине за 2018. годину број IV-04/II-402-13/2018 од 05.01.2018. године,  
  

  Градоначелник Града Суботице, дана 03.07.2018. 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 2018. годину  
  

I  

  
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката у области омладинског сектора на територији Града Суботице за 2018.годину, број  II-
401-269/2018 од 09.03.2018.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 2018. годину, у износу 

од 1.000.000,00 динара, следећим подносиоцима пријаве на Јавни конкурс:  
 

               

Ред. 

бр.  

Назив удружења Назив пројекта Укупан 

број  

освојених 

поена  

Одобрени 

износ  

1.   Удружење „Омладински 

грађански парламент“ 

„Џаба сте шврљали“ 97/100  

  

95.000,00  

2.   Удружење „Меноринг 024“ „Ради на себи 2018“ 95/100  

  

93.000,00  

3.   Удружење “За мој град“ „Фестивал екологије 

за младе 2018“ 

93/100  92.000,00  



2  
  

4.   Асоцијација студената 

грађевинског факултета 

Суботица 

„Информације о 

могућности, правима и 
олакшицама при упису 

на факултет ученика 

завршне године средњих 
школа и младих особа из 

Суботице са 

инвалидитетом“ 

91/100  90.000,00  

5.   Удружење грађана 

„Кооператива АШЦ“ 

 

Фестивал 

„Summer3p“ Палић 

2018 

86/100  80.000,00  

6.   Удружење „Vajdasági 

Ifjusagi Fórum – VIFÓ“ 

„Személyiség- és 

Közösségfejlesztő 

diákhétvégék“ 

81/100  70.000,00  

7.   Удружење “Урлик“ – група 

за развој културног 

активизма 

„Портрети уметника у 

младости“ 

80/100  70.000,00  

8.   Удружење „Клуб студената 

грађевинског факултета у 

Суботици“ 

„Уједињени можемо 
све“ 

79/100  70.000,00  

9.   Удружење „Оловка пише 

срцем“ 

„Активирај се – 

волонтирај“ 

76/100  60.000,00  

10.    Удружење „Иновативна 

мрежа” 

„Предузетништво за 

младе“ 

75/100  60.000,00  

11.    Хрватско културно 

просвјетно друштво 

„Матија Губец“ Таванкут 

„VII Етно камп“ 71/100  50.000,00  

12.    Удружење „Омладински 

центар Суботица'' 

„Здрави и јаки“ 70/100  50.000,00  

13.    Удружење „SMART edu“ 

Суботица 

„Брзо читање-

FastForward“ 

68/100  50.000,00  

14.    Удружење мађарски 

културни центар „Nepker“ 

Суботица 

“Interetno fesztivál az 
őnkéntesség jegyében” 

 

65/100  40.000,00  

15. Удружење грађана „Јуниор 

музички студио“ 

„Пратећи програми 

Фестивала Омладина 
2018.“ 

63/100 30.000,00 

УКУПАН ИЗНОС: 1.000.000,00  
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 II  
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из плана за 
коришћење апропријација за програм 14 Развој спорта и омладине за 2018. годину, у оквиру 

програмске активности 0005: Спровођење омладинске политике, функција 850, Канцеларија за 

младе са економске класификације 481991 – Дотације по конкурсу за омладински сектор. 
 

 

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

прилива средстава у буџет Града Суботице, а на основу приложене финансијске документације.  
  

  
  

                                                       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 с.р. 
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