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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-501-42/2022 

Датум: 07.02.2022. 

Суботица, Трг слободе 1 

 

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, 13/21 и 16/21), Градоначелник Града Суботице дана 07.02.2022. 

године, расписује 

              

Јавни конкурс 

за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана на територији 

Града Суботице из области заштите животне средине у 2022. години  

 

I 

Овим конкурсом (у даљем тексту: Конкурс) додељују се средства удружењима грађана за реализацију 

пројектних активности из области заштите животне средине на територији Града Суботице, у укупном 

износу од 2.500.000,00 динара (словима: двамилионапетстохиљададинара). 

 

II 

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана која су уписана у регистар удружења најкасније до 

дана објављивања јавног конкурса и којима је оснивачким актом и/или статутом заштита животне 

средине дефинисана као област остваривања циљева, а која имају седиште на територији Града Суботице 

и делују на том подручју (у даљем тексту: Удружења). 

 

III 

Средства се додељују за финансирање или суфинансирање пројектних активности удружења грађана из 

следећих области: 

 

1. Унапређење квалитета ваздуха (промовисање редовног одржавања индивидуалних ложишта, 

смањења употребе чврстих горива за грејање, промовисање побољшања енергетске ефикасности 

кућа и преласка на коришћење чистијих извора енергије, промовисање смањења употребе 

индивидуалних возила, подстицање коришћења бициклистичког саобраћаја и других видова 

урбане мобилности, едукативне активности и кампање са циљем спречавања спаљивања 

жетвених остатака, спаљивања отпада и др.); 

 

2. Унапређење система управљања отпадом (едукативне активности и кампање са циљем 

спречавања непрописног поступања са отпадом и настајања дивљих депонија, активности на 

унапређењу селективног сакупљања отпада, са акцентом на смањење удела органског отпада из 

домаћинстава – подстицање компостирања у домаћинствима); 
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3. Промовисање природних вредности и очувања биолошке разноврсности Суботице и њене 

околине; 

4. Остале активности на јачању свести из области заштите животне средине (обележавање 

значајних датума, организација манифестација и сл.). 

 
IV 

Удружења су дужна да начин реализације активности прилагоде важећим мерама за сузбијање заразне 

болести COVID-19, у складу са препорукама Владе Републике Србије. 

 
V 

Максимални износ који ће се додељивати по удружењу је 150.000,00 динара (словима: 

стопедесетхиљададинара). 

VI 

Удружење, као носилац, може конкурисати са највише једним пројектом. 

 
VII 

Конкурсну документацију чине: 

1. Образац пријаве на конкурс (образац УГ-2022 попуњен помоћу рачунара, одштампан и потписан, који 

се, заједно са упутствима може преузети на адреси http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1 ; 
2. Уколико је за извођење пројекта потребно учешће или суфинансирање из других извора, уз пријаву на 

конкурс прилаже се и потврда (изјава) тих субјеката да прихватају учешће у реализацији пројекта, или 

изјава заступника удружења којом се гарантује финансирање од стране другог донатора, уз фотокопију 

уговора или неког другог валидног документа; 

3. Уколико су за извођење пројекта потребне сагласности или дозволе (у складу са важећим прописима), 

исте је потребно унапред прибавити и приложити уз конкурсну документацију; за пројекте који се 

реализују на заштићеном подручју, уз пријаву се обавезно прилажу претходно прибављени услови 

заштите природе и сагласност управљача заштићеног подручја; 
4. Прилози и други материјали у вези са предложеним пројектом (нацрти публикација и едукативних 

материјала и др.). 

VIII 

Приспеле пријаве ће разматрати Комисија за вредновање и рангирање пријава и евалуацију реализованих 

активности по Конкурсу (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана и именује је Градоначелник. Комисија прегледа приспеле 

пријаве, утврђује испуњеност услова конкурса, оцењује пријаве и утврђује листу вредновања и 

рангирања. Листа вредновања и рангирања се објављује на интернет страницама Града Суботице на 

адреси: http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1 након чега учесници конкурса у року од 3 

дана имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од 

осам дана од дана њеног објављивања. 
IX 

Приликом оцењивања приспелих пријава, Комисија ће вредновати следеће:  

• разрађеност пројекта и усклађеност активности са циљевима пројекта (0-20 поена); 

• значај предложеног пројекта за локалну заједницу и усклађеност са стратешким документима (0-

20 поена); 

• оригиналност, иновативност и креативност у приступу ширења знања и решавања проблема из 

области заштите животне средине и анимирању циљних група (0-20 поена); 

• капацитет удружења (број учесника у пројекту, структура пројектног тима, раније реализовани 

пројекти) (0-20 поена); 

• дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке (0-20 поена). 

Код пројеката који подразумевају израду штампаних публикација, предност ће имати они код којих је 

материјал предвиђен за штампу унапред припремљен и приложен уз конкурсну документацију (у 

http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1
http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1
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завршној или некој од завршних фаза у којој се јасно може видети садржај и форма будуће публикације). 

 

Комисија ће одбацити пријаву уколико је непотпуна, неблаговремена или нечитка. 

 

Комисија ће одбити пријаву уколико: 

• активности из пројекта нису у складу са прописима и документима јавних политика (стратегије и 

акциони планови) на локалном, регионалном и националном нивоу; 

• је пројекат недовољно разрађен тако да из пријаве не може недвосмислено да се утврди 

предвиђени след активности, циљна група, начини ширења знања и поруке које се пројектом 

преносе; 

• су за извођење пројекта потребне сагласности и дозволе, а оне нису приложене уз пријаву 

пројекта. 

 

X 

Одлуку о избору програма као и додели средстава по конкурсу доноси Градоначелник, на основу 

предлога Комисије, у року од највише 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука се 

објављује на званичној интернет страници Града, на адреси:   

http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1 
 

Међусобна права и обавезе, укључујући динамику исплате, начине и рокове извештавања између Града 

Суботице и корисника средстава, регулисаће се посебним уговором са појединачним корисницима.  

 

Након реализације пројекта, Удружења су у обавези да приложе детаљан наративни извештај о 

реализацији активности и финансијски извештај о наменском коришћењу средстава, уз приложене доказе 

у виду валидне рачуноводствене документације, којом се доказује наменско коришћење средстава, у 

складу са финансијским планом пројекта наведеним у конкурсној пријави. 

 

По реализацији пројектних активности, Комисија ће извршити евалуацију и, у случају да утврди да су 

средства ненаменски потрошена, предложити покретање захтева за повраћај средстава. 

 

XI 

Рок за предају конкурсне документације је 28.02.2022. године до 14 часова. Пријаве које не буду 

запримљене до тог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Рок за објављивање листе 

вредновања и рангирања коју сачињава Комисија је 09.03.2022. године. Увид у поднете пријаве, биће 

омогућен учесницима конкурса од 10.03.2022. до 14.03.2022. године (радним данима од 8 до 14 часова у 

просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој, Градска кућа, соба 128). Рок за 

подношење приговора је до 22.03.2022. године. Одлука о додели средстава биће објављена 30.03.2022. 

године. Рок за реализацију пројектних активности је до 01.12.2022. године. Рок за подношење наративног 

и финансијског извештаја је најкасније до 20.12.2022. године. 

 

XII 

Пријаве за Конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс УГ2022 – НЕ 

ОТВАРАТИ“; Град Суботица; Градска управа; Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне 

средине; Суботица, Трг слободе 1. Могу се доставити поштом или лично – на шалтеру Услужног центра 

Градске управе Суботица, Трг слободе 1. Конкурсна документација се не враћа.    

 

Додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити електронском поштом 

zivotnasredina@subotica.rs или телефоном на бр. 024/626-973.  
 

Градоначелник 

            Стеван Бакић 

http://www.subotica.rs/index/page/id/14927/lg/cp/pr/1
mailto:zivotnasredina@subotica.rs

