
Бр. Назив ОЦД Назив пројекта Број бодова Коментари
Буџет пројекта у 

УСД

1 Центар локалне демократије
Јачање капацитета за развој креативне 

индустрије - Креативна Суботица
93

ОДОБРЕН: Партнерски одбор РеЛОаД2 програма је, на предлог Комисије за процену 

предлога пројеката, одобрио предлог пројекта.
24.625,00

2 УГ Сви смо једнаки Стерилисани пас здрав и безбедан пас 91
ОДОБРЕН: Партнерски одбор РеЛОаД2 програма је, на предлог Комисије за процену 

предлога пројеката, одобрио предлог пројекта.
24.957,00

1

Удружење за подршку особама са 

психофизичким сметњама „ЗаЈедно“ града 

Суботице

Партнерском сарадњом до бољег 

положаја особа са инвалидитетом
87

Пројекат је позитивно оцењен, , али није предложен за финансирање јер је добио 

мањи број поена у односу на друге предлоге пројеката у ЛОТ-у 1. Капацитети 

организације су процењени као довољни. Пројекат је солидно припремљен са 

главним недостацима које се односе на аналаизу спољних фактора и неадекватан 

план комуникације. Поједини трошкови у буџету су процењени као нереални.

 Буџет је 

достављен у РСД – 

1,852,790.00, што 

је 16,635.00 УСД 

према важећем 

УН курсу. 

2 Удружење "Превент"

Развој иновативне превентивне 

међусекторске услуге – Теренски 

сарадник

91

Пројекат је позитивно оцењен и дели исти број поена пројектом „Стерилисани пас 

здрав и безбедан пас“. С обзиром на средства која су на располагању, Комисија је 

проценила да је пројекат „Стерилисан пас здрав и безбедан пас“ кориснији за 

локалну заједницу, те је одлучено да пројекат „Развој иновативне превентивне 

међусекторске услуге – Теренски сарадник“ не буде предложен за финансирање.

                25.000,00 

3
Центар за развој демократског друштва 

Еурополис

Ка већем учешћу грађана Суботице у 

урбанистичким политикама
72

Пројекат није остварио минималан број поена  за квалификацију за ЛОТ1 (75). Из 

пројектног предлога се не види на који начин би допринео екологији, нити је јасна 

сврха активности с обзиром на очекиване резултате. Предложене активности нису 

довољно конкретне нити одрживе. Није јасно одређено на који начин би се грађани 

анимирали да учествују у пројекту и процењено је да план за видљивост пројекта 

није адекватан.

 Пројекат је 

достављен у РСД – 

1,700,00. што је 

15,263.20 УСД 

према важећем 

УН курсу. 

4 УГ Едукативни центар Рома
Тим за вертикално праћење успеха 

ромске деце
68

Пројекат није остварио минималан број поена  за квалификацију за ЛОТ1 (75). 

Трошкови нису у директној вези са имплементацијом пројекта. Тек у 7. месецу је 

предвиђено успостављање тима за праћење деце, те је утицај на циљне групе 

ограничен. Неке од планираних активности, попут објављивања књиге и 

обележавања Дана Рома, нису у вези са циљем пројекта.

                24.926,00 

Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (ОЦД) у оквиру програма РеЛОаД2 

Локална самоуправа Суботица

Пројектни предлози са буџетом између 10.000 и 25.000 УСД (ЛОТ1) који су одобрени за финансирање

Резултати оцењених пројеката 

Пројектни предлози са буџетом између 10.000 и 25.000 УСД (ЛОТ1) који су нису одобрени за финансирање, али су оцењени до краја.
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5
Удружење за бригу жена и трудница АНАХИТАС - 

Суботица

Ментално и физичко здравље садашњих 

и будућих родитеља
86

Пројекат је позитивно оцењен, али није предложен за финансирање јер је добио 

мањи број поена у односу на друге предлоге пројеката у ЛОТ-у 1. Подносилац има 

довољне управљчке и стручне капацитете, али му у потпуности недостаје потребан 

финансијски капацитет. Пројекат је релелвантан у односу на приоритете. Главни 

недостаци тичу се степена укључивања партнерске организације и недовољно 

убедљиво приказане одрживости пројектних резултата.

                17.867,00 

Бр. Назив ОЦД Назив пројекта Број бодова Коментари
Буџет пројекта у 

УСД

1 Једна уз другу Здрава мајка - здрава породица 80
ОДОБРЕН: Партнерски одбор РеЛОаД2 програма је, на предлог Комисије за процену 

предлога пројеката, одобрио предлог пројекта.
4.892,10

1
Удружење за бригу жена и трудница АНАХИТАС - 

Суботица
Првих пет минута за живот детета 75

Пројекат је позитивно оцењен, али није предложен за финансирање јер је добио 

мањи број поена у односу на друге предлоге пројеката у ЛОТ-у 2. За овај ЛОТ, 

подлосилац има потребне капацитете. Пројекат је оцењен као релевантан. 

Активности нису у потпуности доследне очекиваним резултатима и није препознат 

вишеструки утицај. Такође, постоје одређене недоследности у буџету.

5.000,00

2 Концепт Екологија Енергија Економија
Квалитет ваздуха - информисаност, 

едукација, акција!
67

Пројекат је позитивно оцењен, али није предложен за финансирање јер је добио 

мањи број поена у односу на друге предлоге пројеката у ЛОТ-у 2. Управљачки и 

финансијаски капацитети подносиоца су минимални. Пројекат је оцењен као 

релевантан у односу на приоритете Јавног позива и са солидном методологијом. 

Буџет није у потпуности конзистентан и јасан, а за поједине трошкове је процењено 

да нису неопходни.

5.000,00

Бр. Назив ОЦД Назив пројекта Број бодова Коментари Буџет пројекта у 

1
Центар за развој демократског друштва 

Еурополис

Скупљам, рециклирам, спашавам - 

млади за здраву животну средину
68

ОДОБРЕН: Партнерски одбор РеЛОаД2 програма је, на предлог Комисије за процену 

предлога пројеката, одобрио предлог пројекта.
10.000,00

1 УГ Кооператива - АШС 
Цреативитy 4 Суботица – Суботица 4 

Цреативитy
66

Пројекат је позитивно оцењен, али није предложен за финансирање јер је добио 

мањи број поена у односу на друге предлоге пројеката у ЛОТ-у 3. Поднослиац има 

слабије управљачке и финансијске капацитете. Локалне организације нису укључене 

у припрему предлога пројекта. Методологија пројекта је врло ниско оцењена. Буџет 

је нејасан и не садржи комплетан наративни део.

9.870,00

Пројектни предлози са буџетом између 2.000 и 5.000 УСД (ЛОТ2) који су одобрени за финансирање

Пројектни предлози са буџетом између 2.000 и 10.000 УСД (ЛОТ3 - удружења младих и удружења за младе) који су одобрени за финансирање

ПРВИ ПРАГ: ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

Уколико је подносилац предлога пројекта добио мање од 10 бодова (ЛОТ1), или мање од 5 бодова (ЛОТ2 и ЛОТ3) у одељку 1 формулара за оцењивање, пројектни предлог је искључен из даљег поступка бодовања 

пошто је Комисија утврдила да ОЦД нема довољно капацитета за спровођење пројекта.

Пројектни предлози са буџетом између 2.000 и 5.000 УСД (ЛОТ2) који нису одобрени за финансирање, али су оцењени до краја.

Пројектни предлози са буџетом између 2.000 и 10.000 УСД (ЛОТ3 - удружења младих и удружења за младе) који нису одобрени за финансирање, али су оцењени до краја.

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ КОЈИ НИСУ ПРЕШЛИ ЕЛИМИНАТОРНЕ ПРАГОВЕ 
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Бр. Назив ОЦД Назив пројекта Број бодова Коментари
Буџет пројекта  у 

УСД 

1 Независни студентски покрет Зелена земља 5
Приложени биланс успеха није биланс успеха подносиоца предлога пројекта, а 

биланс стања је празан. Организација нема стручне и управљачке капацитете.
13.792,00

Бр. Назив ОЦД Назив пројекта Број бодова Коментари
Буџет пројекта  у 

УСД 

1 Суботички информатичко-технолошки кластер Суботица Цитy Кит
И праг: 12

ИИ праг: 13

Пројекат је пао на другом елиминаторном прагу јер је оцењен као нерелевантан, 

односно не одговара ни на једну приоритетну тему Јавног позива.
18.800,00

2 Иновативна мрежа Млади у креативној индустрији
И праг: 10

ИИ праг: 17

Пројекат није прошао други елиминаторни праг и оцењен је као нерелевантан. 

Циљне групе су уско дефинисане и предлог пројекта на специфичан начин одговара 

на приоритет позива на који се позива (развој креативне индустрије) комбинујући 

методе предузетништва и старих заната. Пројекат не поседује додатне квалитете 

попут иновативног приступа или модела добре праксе, већ се активности базирају 

на очување традиције и старих заната.

21.360,00

Бр. Назив ОЦД Назив пројекта

1
Центар за истраживање у политици Аргумент 

Пријепоље

Заштита предела изузетних одлика 

„Суботичка пешчара“

Коментари

Пројектни предлог није испунио административне и техничке захтеве наведене у правилима Јавног позива, као што су потпуна документација, трајање пројекта, минимални и максимални буџет пројекта, локација 

на којој се пројекат реализује, итд.

ДИСКВАЛИФИКОВАНИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

Удружење није доставило предлог пројекта и осталу обавезну документацију у електронској форми (УСБ).

ДРУГИ ПРАГ: РЕЛЕВАНТНОСТ

Уколико је подносилац предлога пројекта прешао први елиминаторни праг, али је добио мање од 18 бодова (ЛОТ1) или мање од 9 бодова (ЛОТ2 и ЛОТ3) у одељку 2 формулара за оцењивање, пројектни предлог је 

искључен из даље процедуре бодовања пошто је Комисија утврдила да пројектна идеја није релевантна и/или није у складу са приоритетима Јавног позива.
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