Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Комисија за доделу средстава у области
друштвеног и хуманитарног рада
Број: II-401-201/2017-1
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 НА ЈАВНОМ
КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА ЗА 2017.г.
I
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
области друштвеног и хуманитарног рада 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:
број
бодова

Назив организације

Назив програма/пројекта

1.
2.

Градско удружење пензионера Суботица
Удружење бубрежних инвалида Суботица

"Редовна делатност удружења"
"Едукација - рехабилитација психосоцијална подршка бубрежним
болесницима са територије
Севернобачког управног округа"

68
64

3.
4.
5.

Друштво "СОС телефон"
Удружење "Плаво срце 024"
Међуопштинска организација глувих и
наглувих

"Друштво СОС"
"Делатност удружења"
"Социјална инклузија глувих и
наглувих лица са применом закона о
употреби знаковног језика"

62
60
60

6.

Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно" града
Суботице
Општинска организација инвалида рада
Удружење учесника оружаних сукоба на
простору бивше Југославије градски
одбор Суботица

"Библиотека играчака"

60

"Обављање редовне делантости"
"Пружање саветодавно-терапијских и
социјално едукативних услуга
ветеранима, војним инвалидима,
цивилним инвалидима рата, члановима
њихових породица и породицама палих
бораца"

58
58

р.бр

7.
8.

9.

Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом Суботица

"Упознајмо аутизам"

58

10.

Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно" града
Суботица
Удружење грађана "Став +"

"Редовна делатност удружења"

58

"Према стандардизацији пружања
социјалних услуга у заједници за особе
које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом у
Србији"
"Финансирање материјалних трошкова,
трошкови закупа, режијски трошкови и
рад удружења за 2017.г."

58

"Обезбеђивање елемантарних
средстава потребних за рад удружења у
2017.г."
"Сликањем до лепшег живота особа са
посебним потребама"

56

11.

12.

Удружење дистрофичара севернобачког
округа

13.

Друштво за церебралну и дечију парализу
севернобачког округа

14.

Удружење "Кућа стваралаца - Терек ABC&T секција"

15.
16.

Удружење "Космо"
Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом Суботица

"И ја имам своја права"
"Иза дуге"

56
56

17.

Удружење слепих и слабовидих

"Удружење слепих и слабовидих
Суботица - рад тифлопедагога"

56

18.

Фондација "Тијана Јурић"

"Едукативна представа: Кривац је тамо
негде"

56

19.

Удружење за борбу против шећерне
болести Суботица

"Обављање редовне делантости
удружења дијабетичара"

54

20.
21.

Удружење "Инфо - иницијатива"
Социјално-економски Савет општине
Суботица

"Ту, поред нас"
"1.Социјално-економски савет тј.
Положај запослених и незапослених
лица; 2.Увођење дуалног образовања у
привреду и школе; 3.Унапређење
трипартитног социјалног дијалога"

54
54

22.

Удружење "Плаво срце 024"

54

23.

Удружење грађана Суботице
"Солидарност"

"Светски дан дијабетеса и слатки
викенд"
"Солидарношћу и хуманошћу до
социјално одговорног друштва"

24.

Удружење слепих и слабовидих

"Интеграција слепих и слабовидих
грађана у свакодневни живот"

54

25.

Удружење оболелих од мултипла склерозе
"Северна бачка"
Удружење корисника војних пензија града
Суботице

"Ветар у леђа"

54

"Хуманитарна помоћ материјално,
здравствено и социјално
најугроженијим особама, нарочито
особама са инвалидитетом, војним
инвалидима и пензионерима, редобна
делатност удружења и финансриање
материјалних трошкова за 2017.г."

52

26.

56

56

54

27.

Удружење "Дигитална регија"

"Подизање свести јавности о положају
вулнерабилних група путем
континуираног, објективно и
правовременог информисања"

52

28.

Удружење ампутираних и рођених са
малформацијама

"Финансирање материјалних трошкова
и рад удружења за 2017.г."

52

29.

Удружење грађана "Слободан коракПешчара"

"У корак са информационим
технологијама"

52

30.
31.

Удружење грађана "Иновативна мрежа"
Удружење "за мој град"

"Њихова радост је и наша радост"
"Помоћ дневном боравку за одрасле
ометене у развоју"

52
52

32.

Удружење грађана "Креатидеа"

"Документарни - информативни филм:
помоћ старима и особама са
инвалидитетом"

52

33.

Удружење "Центар за подршку и развој
Суботица"
Удружење "Центар за прави живот"
СУБНОР града Суботице
Удружење избеглих и досељених срба Бајмок

"Школа за сву децу"

52

"Финансирање удружења за 2017.г."
"Основна делатност удружења"
"Помоћ социјално угроженим
породицама и деци доби до 3.г. којима
је потребна помоћ да би имали
могућност да бар колико толико имају
нормалан начин живота у почетку свог
одрастања"
"Помоћ деци - инвалидима за лакше
савладавање препрека"

50
50
50

34.
35.
36.

37.

Удружење "За мој град"

38.

Удружење ратних и мирнодобских војних
инвалида града суботица

"Неговање традиција ратних инвалида
и ослободилачких ратова Србије"

50

39.

Удружење ратних и мирнодобских војних
инвалида града Суботица

50

40.

Удружење "Омладински грађански
парламент"

41.

"Посттрауматски синдром"

50

"Дружење без граница"

50

44.

Удружење "Вифо - војвођански
омладински форум"
Удружење "Oмладински центар
Суботица"
Удружење "Иницијатива за развој и
сарадњу" Суботица
Црвени крст Суботица

"Хуманитарна помоћ материјално
најугроженијим ратним и
мирнодобским војним инвалидима,
породица погинулих бораца и
цивилним инвалидима рата"
"Помоћ социјално угроженим
грађанима Суботице у урбаним
деловима града"
"Save the kids"

"БИУБ - 3. Безбедност инвестиција у
будућност"

48

45.

Удружење грађана "Став +"

"Знањем против ХИВ-а, стигме и
дискриминације"

48

46.

Удружење корисника војних пензија града
Суботице

"Заштита и помоћ интерно расељеним избеглим лицима, као и тешко
покретним и слабовидим особама"

46

42.
43.

50

50
50

47.

Организација резервних војних старешина
града Суботице

"Основна делатност по плану и
програму удружења"

46

48.

Спортски клуб "Спартак- школа спортова"

"Потпунији и здравији живот са
шећерном болешћу"

46

49.

Друштво за церебралну и дечију парализу
севернобачког округа

"Викенд предах за родитеље обезбеђивање хигијенских услова"

46

50.

Црвени крст Суботица

46

51.

Црвени крст Суботица

"Здравствено рекреативни опоравак
деце - ученика основних и средњих
школа у Суботици из социјално
угрожених породица"
"Заједно у акцији, за боље здравље
руралног становништва"

52.

Удружење "Краљевина Србија"

" Други хуманитарни краљевски
одбојкашки турнир"

44

53.

Удружење "За мој град"

"Помоћ деци и одраслима са сметњама
у развоју"

42

54.

Савез српских удружења севернобачког
округа Суботица
Савез студената грађевинског факултета у
Суботици

"Подршка, подстицај и помоћ од срца"

42

"Информисање студената са
инвалидитетом о њиховим правима
током студирања"

40

56.

Удружење грађана "плеј"

38

57.

Удружење "Смарт-еду"

"Документарни филм - Друштвене
мреже - леп виртуелни свет пун
опасности"
"Секција за успешну и даровиту децу
(НТЦ систем учења)"

58.

"Едукативни камп 2017.г."

36

59.

Удружење грађана "Заштитимо нашу
децу"
Удружење "Склад са природом"

36

60.

Удружење "Млади и село"

61.

Удружење за ефектолошку подршку и
едукацију "Тедеф"

"Предах смештај на салашу - лето
2017"
"Помоћ и нега у кући за породице деце
и младих са сметњама у развоју у
руралним пределима суботичке
општине"
"Летњи камп ТЕДЕФ - камп за децу и
родитељ"

62.

Буњевачко коло - хрватски културни
"Фолклор за дјецу са аутизмом"
центар
Пројекти који нису бодовани јер не испуњавају услове конкурса

55.

	
  

63.

Назив организације
Удружење "Коло
српских сестара"
Суботица

Назив програма/пројекта
"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."

46

38

36

34
34

Образложење
Идентична пријава је поднета и на
"Јавни конкурс за финансирање
или суфинансирање програма и
пројеката у области друштвеног и
хуманитарног рада – недостајућих
услуга помоћи у кући и неге у кући
на територији Града Суботице у
2017. години" у оквиру ког је и
разматрана

64.

Удружење пословних
жена Суботица

"Креативна учења о
предузетништву, здрављу,
култури - уметности и хуманој
вештини саоодбрани од
насиља - ради друштвеног
оснаживања грађана
Суботице"

Пријава је запримљена након
истека рока

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

