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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-501-106/2021 

Датум: 2.6.2021. 

Суботица, Трг слободе 1 

 

 

 

На основу члана 10. став 6. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за финансирање 

програма и пројеката удружења грађана у области заштите животне средине из буџета Града Суботице 

("Сл. лист Града Суботице", бр. 43/14 и 4/21), Грдоначелник Града Суботице, на предлог Комисије за 

вредновање и рангирање поднетих пријава и евалуацију реализованих активности по  јавном конкурсу, 

доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

СУБОТИЦЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2021. ГОДИНИ  

 

I 

Додељују се средства у укупном износу од 2.483.000,00 динара (словима: 

двамилионачетиристоосамдесеттрихиљаде динара) за реализацију пројектних активности из области 

заштите животне средине на територији Града Суботице у 2021. години, следећим удружењима: 

 

Р.б. Назив удружења Назив пројекта 
Број 

бодова 

Одобрени 

износ (РСД) 

1.  
Удружење грађана 

кооператива "Артруст" 

Серијал дечијих едукативно еко-

музичких радионица “Знам да 

чувам мој Палић” 

92,00 135.000,00 

2.  

Удружење "Центар за 

екологију и одрживи 

развој" 

Go for bike! 91,80 150.000,00 

3.  
Удружење "Млади и 

игра" 
Компоста никад доста 90,80 150.000,00 

4.  
Коалиција за одрживо 

рударство у Србији 

Добра пракса Тузле у смањењу 

загађења и побољшању енергетске 

ефикасности 

90,80 140.000,00 

5.  
Удружење "Трећи камен 

од Сунца" 
Мисли Еколошки 87,20 108.000,00 

6.  Удружење "Vinculum" Наш понос: Суботичка пешчара 85,40 150.000,00 

7.  

Удружење просветних 

радника Мађара Северне 

Бачке 

ЕКОлогија - одрживи развој 84,60 100.000,00 

8.  
Културно-уметничко 

друштво "Ludas Matyi" 

Еколошки камп на обали Лудашког 

језера 
84,40 100.000,00 

9.  
Удружење "Дигитална 

регија" 

Промовисање и очување природног 

блага Суботице и околине путем 

аудио визуалних садржаја 
81,60 100.000,00 
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Р.б. Назив удружења Назив пројекта 
Број 

бодова 

Одобрени 

износ (РСД) 

10.  
Грађанска иницијатива 

"Природа и друштво" 
Бициклом до чистијег ваздуха 79,80 100.000,00 

11.  Удружење "Терас" 
Смањимо количину отпада и 

чувајмо Суботицу, заједно! 
78,20 100.000,00 

12.  
Рурални едукативни 

центар 

Компостирање - најекономичнији 

начин рециклирања кућног 

органског отпада 

74,80 75.000,00 

13.  
Удружење "Концепт 

Екологија Енергија 

Економија" 

Енергија и ја једнако је синергије 72,80 75.000,00 

14.  
Удружење "Рожа 

Шандор" Хајдуково 

Öko - kalandorok - ecochallenge  

HAJDÚJÁRÁS 
65,00 75.000,00 

15.  
Удружење "Радановац 

наше лепо село" 

Öko - kalandorok - ecochallenge  

RADANOVÁC 
64,80 75.000,00 

16.  Удружење "Канделабер" 
Упознајмо наше окружење да би га 

заштитили 
64,20 75.000,00 

17.  Удружење "Зрнце песка" 
Öko - kalandorok - ecochallenge  

KIRÁLYHALOM 
62,40 75.000,00 

18.  
Удружење за развој 

заједница "Лудаш" 

Öko - kalandorok - ecochallenge  

LUDAS 
62,40 75.000,00 

19.  Удружење "Носа" 
Öko - kalandorok - ecochallenge 

NOSZA 
62,00 75.000,00 

20.  
Удружење грађана 

"Чепом до осмеха" 

“Чеп по чеп и живот планете 

постаће леп” 
59,80 50.000,00 

21.  
Удружење грађана 

"Екославија" 
Фестивал Екославија 59,80 50.000,00 

22.  
Удружење одгајивача 

ситних животиња 

Обележавање светског дана 

животиња 4. октобар 
59,40 50.000,00 

23.  
Удружење грађана за 

неговање традиције 

Макове седмице 

Наше место, наша Макова 

Седмица, наша будућност 
59,00 50.000,00 

24.  Удружење "Еко карма" За одрживи развој 59,00 50.000,00 

25.  
Удружење „Млади у 

фокусу” 

Управљање отпадом у фокусу 

младих Суботице -Унапређење 

модела управљања отпадом у 

Суботице кроз едукацију младих 

58,80 50.000,00 

26.  
"Равница" удружење за 

узгој свиња расе 

мангулица Војводине 

Рециклирај-радионице за децу 58,40 50.000,00 

27.  
Удружење грађана 

"Радионица 56" 
Сачувајмо наше птице 57,60 50.000,00 

28.  
Удружење грађана "4. 

мини Југославија" 

Обогаћење биодиверзитета парка 

Југоленд 
55,00 50.000,00 

29.  
Удружење за заштиту 

права бораца и грађана 
За здравији живот Суботице 54,20 50.000,00 

30.  
Удружење грађана 

"Солидарност"  

Мониторинг загађености ваздуха у 

Суботици 
52,20 50.000,00 

 
 

II 

Средства, из разлога што нису остварили довољан број бодова приликом оцењивања, нису 

додељена следећим удружењима: 
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Р   Р.б. Назив удружења Назив пројекта Број бодова 

1.  Центар за локални развој Суботице Уредимо и озеленимо центар града 45,00 

2.  
Канцеларија за изучавање јавне 

управе и локалне самоуправе 
Комбинуј и покрени се 22,00 

3.  Удружење "Суботичка алтернатива" Волим природу 19,80 

 

 

III 

 Средства за реализацију ове одлуке у износу од 2.500.000,00 динара планирана су у буџету 

Града Суботице (Одлука о буџету Града Суботице за 2021. годину, „Службени лист Града 

Суботице“ бр. 60/20) и Плану коришћења апропријација за Програм 6 - заштита животне средине –  

Финансијском плану Фонда за заштиту животне средине за 2021. годину, у оквиру програмске 

активности 0401-0001, на позицији 965, кориснику 34 – економска класификација 481941 (Дотације 

удружењима грађана). 
 

IV 
Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава, Градоначелник ће у име Града 

закључити појединачне уговоре о додели средстава са корисницима из тачке I ове одлуке, којима се 

регулишу права и обавезе уговорних страна. 
 

VI 

 Ова одлука се објављује на веб-сајту Града Суботице. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

 На основу члана 38. Закона о удружњима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09, 99/11-др. закони и 

44/18-др. закон),  члана 5. и 6. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за финансирање 

програма и пројеката удружења грађана у области заштите животне средине из буџета Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“ бр. 43/14 и 4/21), члана 52. став 1. тачка 7. Статута Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – пречишћен текст), Градоначелник Града Суботице је 

дана 16.4.2021. године, расписао Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројектних 

активности удружења грађана на територији Града Суботице из области заштите животне средине у 

2021. години. Рок за подношење пријава је био 10.5.2021. године. 

 Дана 16.4.2021. године, Градоначелник је, на основу члана 6. Правилника о начину и поступку 

расподеле средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана у области заштите 

животне средине из буџета Града Суботице („Службени лист Града Суботице” бр. 43/14 и 4/21) и 

члана 52. став 1. тачка 7. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – 

пречишћен текст), донео и Решење о именовању комисије за вредновање и рангирање поднетих 

пријава и евалуацију реализованих активности по  јавном конкурсу, са задатком да прегледа приспеле 

пријаве, провери испуњеност услова конкурса, оцени пријаве и складу са критеријумима за 

оцењивање из текста конкурса, утврди листу вредновања и рангирања, размотри приговоре на листу 

вредновања и рангирања и донесе одлуку о приговорима и утврди предлог одлуке о избору удружења 

за доделу средстава). 

 Комисија је, дана 11.5.2021. године одржала 1. седницу, на којој су отворене пристигле пријаве.  

 Чланови комисије констатовали су да су на конкурс приспеле укупно 33 пријаве и да су све 

благовремене. Сачињена је листа приспелих пријава по бројевима под којима су пријаве евидентиране 

у писарници Градске управе Суботица, и то: 

 

Пријемни број Назив удружења 

II-501-106/2021-1 Рурални едукативни центар 

II-501-106/2021-2 Удружење грађана "Артруст" 

II-501-106/2021-3 Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице 

II-501-106/2021-4 Удружење грађана "Чепом до осмеха" 

II-501-106/2021-5 "Равница" удружење за узгој свиња расе мангулица Војводина 
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II-501-106/2021-6 Удружење канцеларија за изучавање јавне управе и локалне самоуправе 

II-501-106/2021-7 Удружење "Суботичка алтернатива" 

II-501-106/2021-8 Удружење "Еко карма" 

II-501-106/2021-9 Удружење "Vinculum" 

II-501-106/2021-10 Центар за локални развој Суботице 

II-501-106/2021-11 Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке 

II-501-106/2021-12 Удружење одгајивача ситних животиња 

II-501-106/2021-13 Удружење "Дигитална регија" 

II-501-106/2021-14 Удружење "Радановац наше лепо село" 

II-501-106/2021-15 Удружење "Носа" 

II-501-106/2021-16 Удружење "Рожа Шандор" 

II-501-106/2021-17 - Сторниран предмет који је грешком заведен као пријава на конкурс - 

II-501-106/2021-18 Удружење "Млади и игра" 

II-501-106/2021-19 Удружење грађана "Радионица 56" 

II-501-106/2021-20 Културно-уметничко друштво "Ludas Matyi" 

II-501-106/2021-21 Удружење за заштиту права бораца и грађана 

II-501-106/2021-22 Млади у фокусу 

II-501-106/2021-23 Удружење "Трећи камен од Сунца" 

II-501-106/2021-24 Удружење грађана "Солидарност"  

II-501-106/2021-25 Удружење "Канделабер" 

II-501-106/2021-26 Удружење "ЦЕКОР" 

II-501-106/2021-27 Коалиција за одрживо рударство у Србији 

II-501-106/2021-28 Грађанска иницијатива "Природа и друштво" 

II-501-106/2021-29 Удружење грађана "Екославија" 

II-501-106/2021-30 Удружење грађана "4. мини Југославија" 

II-501-106/2021-31 Удружење "Зрнце песка" 

II-501-106/2021-32 Удружење за развој заједница "Лудаш" 

II-501-106/2021-33 Удружење "Концепт Екологија Енергија Економија" 

II-501-106/2021-34 Удружење "Терас" 

 

Такође је констатовано да је под пријемним бројем II-501-106/2021-17, грешком на писарници 

евидентиран допис упућен на адресу Службе за заштиту животне средине и одрживи развој, а који 

није пријава на конкурс, те је овај допис сторниран и презаведен. 

На основу извршених провера, Комисија је једногласно констатовала да су све пристигле 

пријаве благовремене, потпуне и да испуњавају услове конкурса. Члановима комисије подељене су 

пристигле пријаве и формулари за оцењивање, како би детаљно прегледали пристигле пријаве и 

оценили их, и дат им је рок од 4 радна дана за детаљно читање свих пристиглих пријава. Дана 

14.5.2021. године, након детаљног читања свих пристиглих пријава од стране свих чланова, одржана 

је 2. седница комисије, на којој се дискутовало о појединачним пројектима, сходно критеријумима за 

оцењивање (разрађеност пројекта, усклађеност са прописима и јавним политикама, оригиналност и 

инвентивност, капацитет удружења и одрживост). Након тога, чланови комисије су предали 

формуларе са пројединачним оценама по свим критеријумима предвиђеним Конкурсом. Дана 

17.5.2020. године је одржана 3. седница Комисије, на којој је, након што је израчуната средња 

вредност бодова свих чланова по основу свих 5 критеријума предвиђених Конкурсом, утврђена листа 

вредновања и рангирања, и то: 
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Р.б. Назив удружења Назив пројекта Број бодова 

1.  
Удружење грађана кооператива 

"Артруст" 

Серијал дечијих едукативно еко-музичких 

радионица “Знам да чувам мој Палић” 
92,00 

2.  
Удружење "Центар за екологију и 

одрживи развој" 
Go for bike! 91,80 

3.  Удружење "Млади и игра" Компоста никад доста 90,80 

4.  
Коалиција за одрживо рударство 

у Србији 

Добра пракса Тузле у смањењу загађења и 

побољшању енергетске ефикасности 
90,80 

5.  
Удружење "Трећи камен од 

Сунца" 
Мисли Еколошки 87,20 

6.  Удружење "Vinculum" Наш понос: Суботичка пешчара 85,40 

7.  
Удружење просветних радника 

Мађара Северне Бачке 
ЕКОлогија - одрживи развој 84,60 

8.  
Културно-уметничко друштво 

"Ludas Matyi" 
Еколошки камп на обали Лудашког језера 84,40 

9.  Удружење "Дигитална регија" 

Промовисање и очување природног блага 

Суотице и околине путем аудио визуалних 

садржаја 

81,60 

10.  
Грађанска иницијатива "Природа 

и друштво" 
Бициклом до чистијег ваздуха 79,80 

11.  Удружење "Терас" 
Смањимо количину отпадаи чувајмо Суботицу, 

заједно! 
78,20 

12.  Рурални едукативни центар 
Компостирање - најекономичнији начин 

рециклирања кућног органског отпада 
74,80 

13.  
Удружење "Концепт Екологија 

Енергија Економија" 
Енергија и ја једнако је синергије 72,80 

14.  
Удружење "Рожа Шандор" 

Хајдуково 
Öko - kalandorok - ecochallenge  HAJDÚJÁRÁS 65,00 

15.  
Удружење "Радановац наше лепо 

село" 
Öko - kalandorok - ecochallenge  RADANOVÁC 64,80 

16.  Удружење "Канделабер" Упознајмо наше окружење да би га заштитили 64,20 

17.  Удружење "Зрнце песка" 
Öko - kalandorok - ecochallenge  

KIRÁLYHALOM 
62,40 

18.  
Удружење за развој заједница 

"Лудаш" 
Öko - kalandorok - ecochallenge  LUDAS 62,40 

19.  Удружење "Носа" Öko - kalandorok - ecochallenge NOSZA 62,00 

20.  
Удружење грађана "Чепом до 

осмеха" 
“Чеп по чеп и живот планете постаће леп” 59,80 

21.  Удружење грађана "Екославија" Фестивал Екославија 59,80 

22.  
Удружење одгајивача ситних 

животиња 

Обележавање светског дана животиња 4. 

октобар 
59,40 

23.  
Удружење грађана за неговање 

традиције Макове седмице 

Наше место, наша Макова Седмица, наша 

будућност 
59,00 

24.  Удружење "Еко карма" За одрживи развој 59,00 

25.  Удружење „Млади у фокусу” 

Управљање отпадом у фокусу малдих 

Суботице -Унапређење модела управљања 

отпадом у Суботице кроз едукацију младих 

58,80 

26.  
"Равница" удружење за узгој 

свиња расе мангулица Војводине 
Рециклирај-радионице за децу 58,40 

27.  
Удружење грађана "Радионица 

56" 
Сачувајмо наше птице 57,60 

28.  
Удружење грађана "4. мини 

Југославија" 
Обогаћење биодиверзитета парка Југоленд 55,00 

29.  
Удружење за заштиту права 

бораца и грађана 
За здравији живот Суботице 54,20 
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30.  Удружење грађана "Солидарност"  Мониторинг загађености ваздуха у Суботици 52,20 

31. 
Центар за локални развој 

Суботице 
Уредимо и озеленимо центар града 45,00 

32. 
Канцеларија за изучавање јавне 

управе и локалне самоуправе 
Комбинуј и покрени се 22,00 

33. 
Удружење "Суботичка 

алтернатива" 
Волим природу 19,80 

Чланови комисије су, након дискусије, једногласно усвојили предлог да се средства доделе 

сразмерно броју добијених бодова, удружењима која су остварила 50 и више бодова, и то по следећем 

критеријуму: 

>85 бодова – пун тражени износ (максимално 150.000,00) 

75-85 поена – 100.000,00 

60-75 поена – 75.000,00 

50 -60 поена – 50.000,00 

У складу са чланом 10. Правилника о начину и поступку расподеле средстава за финансирање 

програма и пројеката удружења грађана у области заштите животне средине из буџета Града Суботице 

("Сл. лист Града Суботице", бр. 43/2014 и 4/2021), Комисија је дана 19.5.2021. године, на веб-сајту 

Града Суботице објавила Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката на јавни конкурс за 

финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији Града 

Суботице из области заштите животне средине у 2021. години. Будући да укупан износ тражених 

средстава прелази вредност укупног износа који се додељује по основу Конкурса, Комисија је уз 

листу вредновања предложила да се износи додељују у зависности од оствареног броја бодова, 

сразмерно броју додељених бодова, као и да се средства доделе удружењима која су остварила 50 и 

више бодова. 

Обавештење о објављивању листе послато је свим учесницима конкурса електронском 

поштом на адресе наведене у пријави, уз информацију да је рок за увид у документацију, сходно 

члану 10. став 3. Правилника 3 дана од дана објављивања Листе, док је рок за приговоре, сходно 

члану 10. став 4. Правилника био 8 дана од дана објављивања одлуке, тј. до 27.5.2021. године. 

Дана 1.6.2021. године, одржана је 4. седница Комисије на којој је констатовано да у 

прописаном року није било увида у конкурсну документацију од стране учесника конкурса, као и да 

није било приговора на Листу вредновања и рангирања, након чега је Комисија, у складу са чланом 10. 

став 6. Правилника, упутила Градоначелнику Предлог за расподелу средстава. 

На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

  

 

  

Градоначелник 

Стеван Бакић 

 


