Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Комисија за спровођење јавног конкурса
за финансирање или суфинансирање програма
и пројеката у области друштвеног и
хуманитарног рада за 2019. годину
Број: II-021-20/2019-3
Дана:23.04.2019. године
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел: 024/626-885
БМ/НК
На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09; 99/2011-др. закон,
99/2011-др. закон и 44/2018-др.закон), и члана 10. 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», бр.29/18),
Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
области друштвеног и хуманитарног рада за 2019. годину, дана 23.04.2019.године доноси,
ЛИСТУ
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА НА ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА ЗА 2019.г.
I
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
области друштвеног и хуманитарног рада за 2019. годину, Комисија за спровођење јавног конкурса за
финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2019.
годину, доноси листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма у области друштвеног и
хуманитарног рада:
Назив организације

Назив програма/пројекта

1

Општинска организација инвалида рада

"Обављање редовне делатности"

2

Удружење бубрежних инвалида Суботица

"Цео живот на дијализи-10 тачака"

3

Градско удружење пензионера Суботица

4
5
6
7
8

Фондација "Тијана Јурић"
Плаво Срце 024
Друштво СОС Телефон
"Плаво Срце 024"
Кућа Стваралаца - Терек - АБЦ&ТСекција
Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно"
Суботица

"Друштвено хуманитарни рад - редовна
делатност"
"Насиље није решење"
"Делатност удружења"
"Друштво СОС телефон"
"Светски дан дијабетеса и слатки викенд"
"Мој свет у бојама"

р.бр.

9

број
бодова
66
66
64
64
64
62
62
60

"Библиотека играчака"
60

10
11

Едукативни центар Рома
"Удружење учесника оружаних сукоба са
просторима бивше Југославије" -Градски
одбор Суботица

12

Удружење слепих и слабовидих Суботица

13
14

20

"Иновативна Мрежа"
Друштво за церебралну и дечију парализу
северно-бачког округа
Друштво за церебралну и дечију парализу
северно-бачког округа
Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно"
Суботица
"Центар за подршку и развој Суботица"
Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом Суботица
Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом Суботица
Удружење "Став +"

21

Удружење дигитална регија

22
23

Центар за подршку и развој Суботица
Удружење за борбу против шећерне
болести - Суботица
Удружење дистрофичара Севернобачког
округа

15
16

17
18
19

24

25

Удружење - Корак сигурности

26

Удружење ампутираних и рођених са
малформацијама севернобачког округа
Удружење "За мој град"

27

28
29
30
31
32

33
34

Спортско удружење "Полетарац"
Социјално Економски Савет Града
Суботице
Клуб студената Грађевинског факултета у
Суботици
Омладински центар Суботице
Савез удружења бораца
народноослободилачког рата града
Суботице
Удружења "Инфо - Иницијатива"
Удружење корисника војних пензија града
Суботице

"Подршка нашој деци"
"Пружање саветодавно терапијских и
социјално едукативних услуга ветеранима,
војним инвалидима, цивилним инвалидима
рата, члановима њихових породица и
породицама палих бораца"
"Заступање и пружање услуга слепим и
слабовидим лицима"
"Заједно за дечији осмех"
"Финансирање материјалних трошкова и рада
друштава"
"Прилагођавање/опремање простора према
потребама особа са инвалидитетом"
"Редовна делатност удружења"

58

58

56
56
56
56
56

"Карика која недостаје"
"Предах"
"Иза дуге - дневне активности за децу и младе
са аутизмом"
"Знањем против ХИВ-а - превенција и
подршка"
"Информисањем јавности до унапређења
положаја рањивих друштвених група"
"Подршка вршњака"
"Обављање редовне делатности удружења
дијабетичара"
"Финансирање материјалних трошкова,
трошкова закупа, режијских трошкова и
трошкова рада удружења у 2019.г."
"Зашто да, зашто не ? Суботицо деца ти се
рађала!"
"Финансирање материјалних трошкова и рада
удружења у 2019.г."
"Оснаживање особа са инвалидитетом кроз
унапређење инфраструктуре дневног боравка
за одрасле са сметњама у развоју"
"Дружење кроз спорт и игру"
"Делатност социјално економског савета"
"Посттрауматски стресни поремећај"
"Безбедним кораком од куће до школе"
"Основна делатност удружења"

56
56
56
56
56
56
54
54
54
52
52
52
52
52
52
50

"Пролеће у јесен живота"
"Хуманитарна помоћ материјално, здравствено
и социјално најугроженијим особама,
нарочито особама са инвалидитетом, војним
инвалидима и пензионерима-редовна деланост
удружења

50

50

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Удружење грађана Суботице
"Солидарност"
Центар за прави живот
Центар за прави живот
Удружење избеглих и досељених Срба Бајмок
Удружење "Омладински грађански
парламент"
Удружење Грађана "Слободан Корак Пешчара"
Удружење "Оловка Пише Срцем"
Удружење "Колибри за породице"
Хајдуково
Удружење мултипла склерозе "Северна
Бачка" Суботица
Организација резервних војних старешина
града Суботице
Удружење ратних и мирнодобских војних
инвалида Суботица
Међуопштинска организација цивиллних
инвалида рата Суботица
Удружење "Град једнак за све"

49
50
51

Центар за едукацију и подршку младима и
породици "Друга перспектива"
"Суботичка Алтернатива"
Плаво Срце 024
Локална иницијатива за избеглице

52
53

Плаво Срце 024
Удружење "Став +"

48

54

55
56
57
58

Савез удружења бораца
народноослободилачког рата града
Суботице
Удружење "Оловка Пише Срцем"
Удружење "Оловка Пише Срцем"
"Анахитас" Удружење за бригу жена и
трудница
"Пројектно образовни центар" Суботица

"Солидарношћу и хуманошћу до социјално
одговорног друштва"
"Куповина мобилне рампе за особе у
инвалидским колицима"
"Финансирање удружења за 2019.г."
"Превентива код масноће у крви и проблема са
притиском"
"Помоћ социјално угроженим грађанима
Суботице у урбаним деловима града"
"У корак са информационим технологијама
2019"
"Помозимо њушкицама нашег града"
"Делатност удружења"
"Сигуран корак у ново сутра"
"Основна делатност по плану и програму
удружења"
"После свега достојанствено"
"Цивилна ратна инвалидност"
"Подизање свести о несрећама, евакуацији и
потребама особа са инвалидитетом"
"Спремни да помогнемо"

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
48
48

"Едукацијом до једнаких шанси"
"Плавим срцем око Палића"
"Јачање капацитета локалне заједнице у раду
са избеглицама на територији града Суботице"
"Мој слатки друг"
"Заједно против дискриминације-доступност
услуга у заједници за особе које живе са
ХИВ/АИДС"
"Основна делатност удружења - обележавање
значајних датума"

48
46

"Не плаши се - толериши"
"Полиарт-водич кроз људска права"
"Безбрижно родитељство"

44
44

"Да ли знаш шта је цврчак"

36

46
46
44

44

42

Пројекти који нису бодовани јер не испуњавају услове конкурса
Назив организације
Назив програма/пројекта
Образложење
59

Удружење грађана "Вера
љубав нада" Нови Сад

"Инклузивни фестивал Hearts in harmony 2019"

Удружење грађана "Вера љубав нада"
Нови Сад нема регистровано седиште на
територији Града Суботице, те не
испуњава услове прописане Јавним
позивом

II
Вредновање програма и пројеката се вршило применом следећих критеријума:
 Дужина трајања програма или пројекта;
 Број лица укључених у програм или пројекат;
 Могућност развијања програма или пројекта;
 Обим задовољавања јавног интереса;
 Степен унапређења стања у области;
 Да ли постоји суфинансирање програма или пројекта из других извора сем буџета локалне
самоуправе;
 Да ли су раније коришћена средства буџета локалне самоуправе за реализацију програма
или пројекта.
III
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 (три)
радна дана од дана објављивања.
На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 (осам) дана од дана њеног
објављивања.
IV
Приговори се предају у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 1 или путем поште.
Председник
Комисије за спровођење јавног конкурса
за финансирање или суфинансирање програма
и пројеката у области друштвеног и
хуманитарног рада за 2019. годину
Ненад Козомора

