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Суботица
БЛ/ЊЂ
На основу члана 8. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области
омладинског сектора, а која се финансирају из буџета Града Суботице ("Службени лист Града
Суботице", бр. 8/19),
Градоначелник Града Суботице, дана 29.06.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области
омладинског сектора на територији Града Суботице за 2020. годину

Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у области омладинског сектора који су од
јавног интереса и који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Суботице за 2020. годину.
Под програмима у области омладинског сектора који су од јавног интереса, нарочито се
сматрају програми и пројекти у областима у којима удружење младих и удружење за младе (у даљем
тексту: удружења) као носилац програма односно пројекта искључиво и непосредно следи јавне
потребе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

образовања младих;
запошљавања младих;
здравља и социјалне политике према младима;
безбедности младих;
информисаности и мобилности младих;
слободног време младих, културе и спорта;
активног укључивања младих у друштво и волонтеризам;
младих у руралним срединама и
екологије и одрживог развоја.

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Града Суботице врши се
применом следећих критеријума:
1) рефернце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број
корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у
области у којој се програм спроводи:
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3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине Војводине, фондова Европске уније, поклона, донација, легата,
кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су
раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Ближа мерила и критеријуми за избор програма и пројеката у области омладинског сектора
који се финансирају или суфинансирају из буџета Града су утврђени Правилником о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења у области омладинског сектора, а која се финансирају из буџета Града
Суботице (“Службени лист Града Суботице“, бр. 8/19).
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.
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.
Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину (“Службени лист Града Суботице“, бр.
35/19) планирана су средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области
омладинског сектора за 2020. годину. За реализацију путем јавног конкруса у 2020. години
расположива су средства у висини од 905.000,00 динара.
Максимални износ средстава који може бити одобрен за финансирање или суфинансирање
по програму односно пројекту износи 100.000,00 динара.
Програми и пројекти треба да се реализују у трајању од најкраће 2 месеца, а завршетак
пројеката треба да се планира најкасније до 31.12.2020. године.
Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање
или суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора на
територији Града Суботице у 2020. години на обрасцу "Пријава на Конкурс за финансирање или
суфинансирање програма односно пројекта у области омладинског сектора." (Образац број 1).
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно 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 за чије финансирање или суфинансирање се
подноси пријава.
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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 од јавног интереса у области омладинског сектора на
територији Града Суботице за 2020. годину“ - НЕ ОТВАРАТИ, а обавезно и у електронском облику
на е-маил адресу: office@kzm.subotica.rs.
Након закључивања конкурса комисија ће размотрити све приспеле пријаве, утврдити листу
вредновања и рангирања пријављених пограма и објавити је на званичној интернет страници Града
www.subotica.rs у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року
од 3 радна дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених
програма/пројеката.
На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног
објављивања. Одлуку о приговору, Градоначелник доноси у року од 15 дана од дана пријема
приговора, уз претходно прибављено мишљење Комисије.
Одлуку о избору програма и расподели средстава доноси Градоначелник у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење приговора.
Одлука се објављује на званичној интернет страници града Суботице и на порталу е-Управа.
На основу Одлуке о избору програма и расподели средстава Градоначелник Града Суботице,
у име Града Суботице, закључује појединачне уговоре о финансирању или суфинансирању
програма које реализују удружења грађана.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да
средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о
непостојању сукоба интереа и интерни акт о антикорупцијској политици.
Рок за подношење пријаве је 14.07.2020. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
За евентуалне додатне информације подносиоци пријаве могу се обратити на телефон
063/519-921.
Градоначелник

Богдан Лабан, с.р.
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