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На основу члана 8. Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину („Службени
лист Града Суботице“, бр. 60/20), у вези са Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2021. годину
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 8/21), на основу члана 6. став 1. Одлуке о начину
и поступку расподеле средстава за финансирање програма удружења грађана у области
пољопривреде из буџета Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/18) и
члана 52. став 1. тачка 7. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр.
27/19),
Градоначелник Града Суботице расписује
КОНКУРС
за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде на
територији Града Суботице у 2021. години
1. ЦИЉ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава регистрованим удружењима грађана у
области пољопривреде на територији Града Суботице у циљу повезивања
пољопривредних произвођача и прерађивача, повећања продуктивности газдинстава,
смањење производних трошкова, јачање капацитета и промоција руралних средина.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Укупан износ средстава намењен за подршку удружењима грађана у области
пољопривреде износи 2.500.000,00 динара.

-

за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години:
сајмови, изложбе, манифестације, у укупном износу од 2.500.000,00 динара.
Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави је 150.000,00
динара.

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана (која имају
регистровано удружење најмање две године до дана објављивања конкурса) из области
пољопривреде на територији Града Суботице.
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
-

-

Пријава на Конкурс - Образац бр. 1
Фотокопија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре;
Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;
Потврда надлежне Пореске управе о непостојању пореског дуга (не старији
од 30 дана од дана подношења пријаве);
Статут оверен од стране АПР-а у којем је утврђено да се циљеви остварују
у области у којој се програм реализује;
Фотокопија личне карте одговорног лица подносиоца пријаве;
Фотокопија картона депонованих потписа;
Изјава о закљученим уговорима са градом и фотокопија предатог извештаја
као доказ да нема неиспуњених уговорних обавеза по основу раније
потписаних уговора, односно изјава да није користио средства из буџета
Града Суботице
Финансијски план организовања манифестације (потписан и печатиран).
Програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и печатиран);

Конкурсна документација се не враћа.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на интернет
страници Града Суботице www.subotica.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
6. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
Разматрање приспелих пријава вршиће Комисија за спровођење конкурса за
финансирање програма удружења у области пољопривреде по конкурсу за финансирање
програма удружења грађана у области пољопривреде коју Решењем образује
Градоначелник града Суботице.
Одлуке о додели средстава доноси Градоначелник на основу записника и предлога
Комисије.
7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУ:
- Дужина трајања програма (0-20 поена);
- Број лица која се непосредно укључују у програм (0-20 поена);
- Суфинансирање из других извора (0-20 поена);
- Могућност развијања програма и његова одрживост (0-20 поена);

- Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења стања у области у којој се програм спроводи (0-20 поена);
- Да ли су раније коришћена средства из буџета локалне самоуправе (0-20 поена);
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти доставити:
- поштом на адресу:
Град Суботица,
Комисија за спровођење конкурса за финансирање програма удружења у области
пољопривреде
Трг слободе 1
24000 Суботица
- или лично на писарници Градске управе Суботица, сваког радног дана од 730 до 1430
часова,
са назнаком:
„ Конкурс за финансирање програма удружења грађана у области пољопривреде
на територији Града Суботице у 2021. години"
9. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Средства за суфинансирање програма по овом конкурсу додељују се бесповратно.
Подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву на конкурс и само по
једном основу.
Исплата бесповратних средстава вршиће се након закључења уговора између
Града Суботице и корисника средстава, у складу са приливом средстава у Буџет Града
Суботице.
Корисник средстава је дужан да достави извештај о наменском утрошку средстава
у складу са одредбама закљученог уговора.
Овај конкурс објавити на интернет страници Града Суботице www.subotica.rs у
рубрици Конкурси и огласи.
Све додатне информације могу се добити путем телефона број 024/626-871.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Стеван Бакић

