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Република Србија         

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:II-401-585/2020 

Дана 24.06.2020.г. 
Суботица 

Трг слободе бр.1 

тел.024/626-885 
БМ/БЛ 

 

 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09; 

99/2011-др. закон, 99/2011-др. закон и 44/2018-др.закон), и члана 10. став 6. Правилника о 
средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења у области друштвеног и хуманитарног рада, а који 

се финансирају из буџета Града Суботице («Службени лист Града Суботице», бр.29/18 и 35/19), 
 Градоначелник дана 24.06.2020. године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА – НЕДОСТАЈУЋИХ УСЛУГА ПОМОЋИ У 

КУЋИ И НЕГЕ У КУЋИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ У 2020. ГОДИНИ 
 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и 

неге у кући на територији Града Суботице у 2020. години, додељују се средства  у износу од   

4.085.000,00 динара која ће се реализовати у 2020. години, следећим подносиоцима пријава на 

јавном конкурсу: 

р.б

р. 

 Назив организације Назив програма/пројекта Износ одобрених 

средстава у дин. 

1 Каритас Суботица "Пружање недостајућих услуга 

помоћи у кући и неге у кући на 
територији Града Суботице у 

2020.години" 

3.064.000 

2 Коло српских сестара Суботица "Пројекат за пружање услуга 

помоћи у кући старачким и 
самачким домаћинствима на селу 

у 2020.г." 

1.021.000 

 

II 
 Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријава у оквиру 

раздела IV-Градска управа, Глава 03 - Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска 

активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом, функција 090, економска класификација 
4819 - Дотације невладиним организацијама, извор 01 закључно са 31.12.2020.г. 

 

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

прилива средстава у буџет Града Суботице за 2020. годину. 

 

IV 
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 Изабрани подносиоци пријава ће путем Секретаријата за друштвене делатности Градске 

управе Града Суботице бити писмено обавештени о висини додељеног износа и програма, 

односно, пројекта који ће се финансирати или суфинансирати. 
 

V 

 Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о финансирању или 
суфинансирању програма, односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада у области 

недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на територији Града Суботице у 2020. години 

којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

VI 

 Изабрани подносиоци пријава дужни су да програме, односно пројекте реализују 

закључно са 31.12.2020.г. 
 Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма, 

односно пројекта, а најкасније до 15.01.2021. године, поднесу извештај о реализацији програма, 

односно пројекта у области друштвено-хуманитарног рада и доставе 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. 
 

 VII 

 Ова Одлука је коначна. 
 

VIII 

 Одлука се објављује на званичној интернет страници Града Суботице (веб-сајт Града) и 
на порталу е-Управа. 

 

Одлуку доставити: 

1.Секретаријату за финансије Градске управе 
2.Секретаријату за друштвене делатности Градске управе 

3.Архиви Градске управе 

 
 

         Градоначелник, 

 

         Богдан Лабан 


