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 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09, 99/11-др. 
закон, 99/11-др. закон и 44/18- др. закон) и члана 7. 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», 29/18 и 35/19), 

 Градоначелник дана 21.02.2022.г. године расписује 

 

Јавни конкурс 

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног 

рада за 2022. годину 

 
 Јавни конкурс се расписује за програме и пројекте у области друштвеног и хуманитарног рада који 

су од јавног интереса и који се финансирају или суфинансирају из буџета Града. Под програмима и 

пројектима у области друштвеног и хуманитарног рада који су од јавног интереса нарочито се сматрају 
програми и пројекти у следећим областима: 

- социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите и побољшања положаја лица са 

инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицања наталитета, помоћи старима; 
- здравствене заштите, заштите интерно расељених и избеглих лица;  

- други хуманитарни програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.  

 

 Избор програма који ће се финансирати средствима буџета Града Суботице вршиће се применом 
следећих критеријума: 

1) референце 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; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, 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. 
 

 Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у 

области друштвеног и хуманитарног рада имају следећи субјекти: 

- удружења грађана особа са инвалидитетом; 

- удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних 
или здравствених околности налазе у стању социјалне потребе; 

- удружења грађана које се баве заштитом и промовисањем права детета, као и положаја и права 

маргинализованих група; 

- други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: непрофитне установе и 

непрофитне организације регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног 

карактера.  
 



 Субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада имају право да поднесу пријаву за 

финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада под 

условом да им је регистровано седиште на територији Града. 

 
 Одлуком о буџету града Суботице за 2022. годину («Службени лист Града Суботице» број 39/21) 

планирана су средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и 

хуманитарног рада за 2022. годину. За реализацију путем јавног конкурса у 2022.г. планирана су средства у 
износу од 15.000.000,00 динара. 

 

 Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава у области друштвеног и хуманитарног 
рада на обрасцу «Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у 

области друштвеног и хуманитарног рада» (Образац број 1). 

 

 За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава. 
 

 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да 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 у области друштвено хуманитарног рада за чије 

финансирање или суфинансирање се подноси пријава. 
 

 Подносиоцима пријаве Јавни позив и образац «Пријава на Конкурс за финансирање или 

суфинансирање програма односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада» (Образац број 1.) 

доступан је на званичној интернет страници Града: www.subotica.rs. 
 

 Пријаве се подносе у штампаном облику у затвореној коверти са назнаком „За конкурс ДХО 2022“ 

предајом у Градском услужном центру Града Суботице, Суботица, Трг Слободе бр.1 или поштом.  
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 

 Након закључивања конкурса комисија ће размотрити све приспеле пријаве, саставити листу 

вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката 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 три 

радна дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката. 
 На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам 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/суфинансирању програма у 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 

интереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

 Рок за подношење пријава је  09.03.2022. године. 

 

 Додатне информације могу се добити радним данима од 8,00 до14,00 часова на телефон 024/626-

885, у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе Града Суботице. 
 

 

Градоначелник 
 

 Стеван Бакић 

http://www.subotica.rs/
http://www.subotica.rs/

