
 

 

 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-1173/2019-1 

Дана: 31.10.2019.године 

24000 Суботица 

Трг слободе 1 
Тел: 024/626-850  

БЛ/ОМ 

 
 

На основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима («Службени гласник 

РС», бр. 83/14,  58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 37. и 38. Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисња ("Службени  гласник РС", бр. 
16/16 и 8/17), члана 52. став 1. тачка 5) Статута Града Суботице («Службени лист Града Суботице» 

број  27/19 – пречишћени текст), Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину («Службени лист 

Града Суботица» бр. 29/18 и 28/19), Решење о расписивању конкурса и појединачним давањима за 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 

2019.години, број: II-401-246/2019 од 08.03.2019.године и Плана за коришћење апропријација за 

Програм 13: Развој културе и информисања (Функције 820, 830 и 840) за 2019. годину број: IV-04/I-
402-12/2019-4 

  Градоначелник Града Суботице дана 31.10.2019. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава  за суфинансирање пројекта из области јавног информисања 

путем појединачног давања у 2019. години 
 

 

I 
 Додељују се средства у износу од 100.000,00 динара, „ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ“ НОВИ САД, за суфинансирање пројекта –

«Суботица-еколошки активан град» који није могао бити планиран у време расписивања конкурса. 

 Средства из става 1. ове тачке одобравају се у складу са правилима о додели де минимис 
државне помоћи. 

 

II 
 Пренос додељених средстава извршиће се са Програма 13: Развој културе и информисања, 

Програмска активност 0004: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног 

информисања, функције 830 – Услуге емитовања и издаваштва, економска класификација: 481991- 

дотације.  
 

III 
 Средства ће се исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет Града Суботице 
за 2019. годину, на основу закљученог уговора о регулисању међусобних права и обавеза и валидне 

рачуноводствене документације. 

 

IV 
„ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ“ 

НОВИ САД је дужан да додељена средства  по закљученом уговору користи наменски према 

структури трошкова назначеној у Пријави за појединачно давање. 
Секретаријат за  друштвене делатности пратиће реализацију пројеката из тачке I овог решења. 



 

 

 

V 
 „ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ“ 

НОВИ САД је дужан да  пројекат реализује до истека 2019. године и да до 15.02.2020.године поднесе 

извештај Градоначелнику о реализацији пројекта из тачке I овог решења и достави доказе о 
наменском коришћењу финансијских средстава. 

 Извештај се подноси на обрасцу «Наративни и финансијски извештај» (образац бр. 2), који је 

објављен на званичној интернет страници Града Суботице  www.subotica.rs 

 

VI 
 Ово решење се објављује на званичној интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs 

 и  доставља се„ИНСТИТУТУ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ 
КРУГ“ НОВИ САД у електронској форми. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Сходно одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисња информисња («Службени  гласник РС», бр. 16/16 и 8/17) „ИНСТИТУТ 
ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ“ НОВИ САД је поднео 

Пријаву за појединачна давања ради суфинансирања пројеката - „Суботица-еколошки активан град“. 

У опису пројекта наведена је сврха пројекта, а то је да укаже на природне вредности, туристичке 
потенцијале, као и проблеме у области заштите животне средине Суботице. Разматрајући наводе 

Пријаве за појединачна давања ради суфинансирања пројеката - «Суботица-еколошки активан град» 

поступајући орган је утврдио да су испуњени услови и критеријуми предвиђени Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисња ("Сл. гласник 
РС", бр. 16/16 и 8/17) за појединачна давања те је донето Решење као у диспозитиву.  

 

           
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба 

већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана 

достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у  износу од 
390,00 динара. 

 

 

Решење доставити: 
1. „ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ“, 

Александра Невског 32, НОВИ САД  

2. Секретаријату за финансије Градске управа 
3. Секретаријату за друштвене делатности Градске управе 

4. Архиви Градске управе 

 

         
 

                                                                                                                           Градоначелник 

                                                                                                        
                  Богдан Лабан 

                     

 
 

http://www.subotica.rs/
http://www.subotica.rs/

