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GI 

 

Na temelju članka 14. stavak 1. Pravilnika o dodjeli sredstava za poticanje programa od 

javnog interesa koje realiziraju udruge u području poboljšanja zaštite i dobrobiti životinja ("Službeni 

list Grada Subotice", br. 26/20) i članka 52. stavak 1. točka 5. Statuta Grada Subotice („Službeni list 

Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), 

 Gradonačelnik Grada Subotice donosi  
 

ODLUKU 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koji su usmjereni na poboljšanje 

zaštite i dobrobiti životinja na području Grada Subotice  

 

I. 
Temeljem konačnog Popisa vrednovanja i rangiranje prijavljenih programa i projekata na 

javnom Natječaju za financiranje ili sufinanciranje projekata koji su usmjereni na poboljšanje zaštite i 

dobrobiti životinja na području Grada Subotice raspisanog pod brojem II-401-690/2021 od 15. lipnja 

2021. godine, sredstvima proračuna Grada Subotice sufinancirat će se sljedeći program/projekt: 
- Program/projekt pod nazivom „Potpora psu s markicom“, prijavljen od strane Udruge 

„Subotičke njuškice“, Subotica, te se za sufinanciranje istog odobravaju sredstva u iznosu 

od 475.000,00 dinara. 

 

II. 
Sredstva odobrena za realizaciju programa/projekta iz točke I. ove odluke namjenska su 

sredstva i udruga iz točke I. ove odluke ima obvezu koristi ih isključivo za realizaciju konkretnog 
programa/projekta za koji su dodijeljena, i sukladno ugovoru koji će se zaključiti temeljem ove odluke 

između Grada kao davatelja sredstava i udruge kao korisnika sredstava, kojim će se urediti međusobna 

prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. 

Sve aktivnosti predviđene programom/projektom moraju se provesti na području Grada 
Subotice. 

Udruga iz točke I. ove odluke dužna je prije potpisivanja ugovora dostaviti izjavu da sredstva 

za realizaciju odobrenog programa/projekta nisu već na drugi način osigurana kao i izjavu o 
nepostojanju sukoba interesa. 

 

III. 
Odobrena sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su u proračunu Grada Subotice, sukladno 

Odluci o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu (“Službeni list Grada Subotice“, br. 60/20), 

unutar  razdjela IV. – Gradska uprava, Glava 0, Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet - 

07, Programa 2: Komunalna djelatnost, Programske aktivnosti 1102-0004: Zoohigijena, funkcija 470 – 
Ostale djelatnosti, konto 481941, Natječaji za udruge za dobrobit životinja. 

 

 



IV. 

Ova odluka objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Subotice. 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Gradonačelnik Grada Subotice dana 15. lipnja 2021. godine raspisao je Natječaj za 

financiranje ili sufinanciranje projekata usmjereni na poboljšanje zaštite i dobrobiti životinja na 

području Grada Subotice pod brojem II-401-690/2021. Natječaj je bio otvoren od 21. lipnja do 6. 
srpnja 2021. godine. 

U roku natječaja prispjela je jedna prijava. 

Povjerenstvo za dodjelu sredstava za poboljšanje zaštite i dobrobiti životinja Grada Subotice, 
formirano od strane Gradonačelnika, utvrdilo je da je podnesena prijava pravodobna i potpuna, da 

podnositelj prijave ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o dodjeli sredstava za poticanje programa 

od javnog interesa koje realiziraju udruge u području poboljšanja zaštite i dobrobiti životinja 
(„Službeni list Grada Subotice“, br. 26/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te je primjenom kriterija za 

odabir programa/projekta iz Pravilnika ocijenila prijavljeni program/projekt i sastavila Popis 

vrednovanja  i rangiranja koji je objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada. 

Prema Popisu vrednovanja i rangiranja, Udruga „Subotičke njuškice“ Subotica, je za 
prijavljeni program/projekt „Potpora psu s markicom“, ocijenjena sa  67 bodova. 

Popis vrednovanja i rangiranja postao je konačan dana 24. srpnja 2021. godine. 

Temeljem konačnog Popisa vrednovanja i rangiranja, a budući da je prijavljeni 
program/projekt iz područja poboljšanja zaštite i dobrobiti životinja u kojoj udruge isključivo i 

neposredno slijede javne potrebe i da je cilj programa/projekta nekomercijalan i od javnog značaja, 

donesena je odluka kao u dispozitivu. 

 
 

gradonačelnik 

 
 Stevan Bakić 

               

                                                                                                                              


