
	  

	  

 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Комисија за доделу средстава у области 
друштвеног и хуманитарног рада 
Број: II-401-202/2017-1 
Дана: 26.04.2017.g. 
Суботица 
Трг Слободе 1 
БМ/НК 
 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима («Службени гласник РС», бр.51/09 и 99/12),  и члана 
7. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Суботице за 
програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада («Службени лист Града Суботице», 
бр.38/15), 
 Комисија за доделу средстава у области друштвеног и хуманитарног рада, дана  26.04.2017.  године 
доноси, 
 

ЛИСТУ 
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА- УСЛУГА ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017.Г. 
 

I 
 На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 
области друштвено-хуманитарног рада-услуга помоћи и неге у кући на територији Града Суботице за 2017. 
годину, Комисија за доделу средстава у области друштвеног и хуманитарног рада, доноси листу вредновања и 
рангирања пријављених пројеката и програма у области друштвеног и хуманитарног рада-помоћи и неге у 
кући,  
 
р. 
бр 

 Назив организације  Назив програма/пројекта број 
бодова 

1. Удружење "Каритас" Суботица "Пружање недостајућих услуга помоћи у кући и неге у 
кући на територији града Суботице у 2017 години" 

66 

2. Коло Српских Сестара  Суботица "Наставак рада на пројекту из 2016.г. Помоћ у кући 
старачким и самачким домаћинствима на селу - на 
територији Н.Жедник, Д.Таванкут, С.Жедник и Г.Таванкут 
у 2017.г." 

60 

3. Градско удружење за помоћ 
особама са аутизмом Суботица 

"Помоћ у кући" 52 

4. Удружење "За мој град" "Помоћ нашим суграђанима - за боље и лакше треће доба" 38 

 
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 

 На објављену листу учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног 
објављивања на званичној интернет страници Града. 
 Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора. 
 

IV 
 Приговори се предају у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 1 или путем поште. 

 
 
                Председник 
       Комисије за доделу средстава у области 
              друштвеног и хуманитарног рада: 
 
            Ненад Козомора 
 

 

 


