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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 2020. годину                                                              
Број: II-021-14/2020-3              

Дана:11.06.2020. 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 и 35/19), 

 Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 
области друштвеног и хуманитарног рада за 2020. годину, дана  11.06.2020.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 2020.г. 
 

I 

 На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 

области друштвеног и хуманитарног рада за 2020. годину, Комисија за спровођење јавног конкурса за 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2020. 

годину, доноси Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма у области друштвеног и 

хуманитарног рада: 

 

р.бр. 
 Назив организације Назив програма/пројекта број 

бодова 

1. Општинска организација инвалида рада "Обављање редовне делатности" 66 

2. 
Удружење бубрежних инвалида Суботица  "Живот на дијализи - медицински и правни 

аспекти, предности и ограничења" 

66 

3. Градско удружење пензионера Суботица "Друштвено хуманитарни рад" 64 

4. Друштво Сос Телефон  "Друштво СОС телефон" 62 

5. "Плаво Срце 024" "Светски дан дијабетеса и слатки викенд" 62 

6. 
Удружење за подршку особама са 
психофизичким сметњама "Заједно" 

Суботица 

"Библиотека играчака" 60 

7. Кућа Стваралаца - Терек - АБЦ&Т-Секција "Обојени свет" 60 
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8. "Плаво Срце 024" "Делатност удружења" 60 

9. 

"Удружење учесника оружаних сукоба са 
просторима бивше Југославије" -Градски 

одбор Суботица 

"Пружање саветодано терапијских и социјално 
едукативних услуга ветеранима, војним 

инвалидима, цивилним инвалидима рата, 

члановима њихових породица и породицама 
палих бораца" 

58 

10. 

Удружење грађана за унапређење и развој 

заједнице – „Сан“ 

"Радно-терапијске активности младих и 

одраслих особа са инвалидитетом - радионица 

картонске амбалаже" 

58 

11. 
Удружење слепих и слабовидих Суботица "Интеграција слепих и слабовидих у 

свакодневни живот" 

56 

12. 

Удружење за подршку особама са 

психофизичким сметњама "Заједно" 

Суботица 

"Редовна делатност удружења" 56 

13. Центар за подршку и развој Суботица "Прихвати и пружи подршку" 56 

14. 

Друштво за церебралну и дечију парализу 
северно-бачког округа 

"Опремање простора ЦДП СБО Суботица 
канцеларијским намештајем и техничком 

опремом" 

56 

15. 
Друштво за церебралну и дечију парализу 
северно-бачког округа 

"Финансирање материјалних трошкова и рада 
друштва" 

56 

16. 

Удружење „Дигитална регија“ "Брига о маргинализованим друштвеним 

групама путем правовременог и објективног 
информисања" 

56 

17. "Иновативна Мрежа" "Мали људи великог срца" 56 

18. 
Градско удружење за помоћ особама са 
аутизмом Суботица  

"Предах за породице ОСИ" 56 

19. 
Градско удружење за помоћ особама са 

аутизмом Суботица  

"Иза дуге - дневне активности за децу и младе 

са аутизмом" 

56 

20. 
Удружење дистрофичара Севернобачког 
округа 

"Финансирање материјалних трошкова, 
трошкова закупа, режијских трошкова и 

трошкова рада удружења у 2020.г." 

54 

21. Удружење – „Корак сигурности“ "Суботицо деца ти се рађала 2020!" 54 

22. 
Удружење за борбу против шећерне 

болести - Суботица 

"Обављање редовне делатности удружења 

дијабетичара" 

54 

23. 
Удружење "За мој град" "Унапређење инфраструктуре дневног боравка 

за одрасле са сметњама у развоју" 
52 

24. 
Удружење ампутираних и рођених са 

малформацијама севернобачког округа 

"Финансирање материјалних трошкова и рада 

удружења у 2020" 

52 

25. Спортско удружење "Полетарац" "Дружење кроз спорт и игру" 52 

26. Центар за подршку породици "Балтазар" "За нашу децу - игром до знања" 52 

27. Војвођански омладински форум - ВИФО "DoNation" 52 

28. Европска академија за развојне пројекте "Ваше мало за моје велике снове" 52 

29. Омладински центар Суботице "Како безбедно стићи до школе ?" 52 

30. 
Клуб студената Грађевинског факултета у 
Суботици 

"Посттрауматски стресни поремећај" 52 

31. 

Удружење  "Став +" "Подршка активностима удружења грађана у 

области превенције и контроле ХИВ 

инфекције" 

52 
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32. 

Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата града 

Суботице 

"Основна делатност удружења" 50 

33. 

Удружење корисника војних пензија града 
Суботице 

"Хуманитарна помоћ материјално, здравствено 
и социјално најугроженијим особама, 

нарочито особама са инвалидитетом, војним 

инвалидима и пензионерима-редовна деланост 
удружења" 

50 

34. Центар за подршку и развој Суботица "Буди ми пријатељ" 50 

35. 
Удружење избеглих и досељених Срба - 

Бајмок 

"Деца испред свега" 50 

36. 
Организација резервних војних старешина 

града Суботице 

"Основна делатност по плану и програму 

удружења" 

50 

37. 
Удружење за ефектолошку подршку и 

едукацију "ТЕДЕФ" 

"Инклузивни камп - Дечији осмех 2020" 50 

38. Удружења "Инфо - Иницијатива" "Депресија је заразна" 50 

39. Удружења "Инфо - Иницијатива" "Лепша страна града" 50 

40. 
Удружење мултипла склерозе "Северна 

Бачка" Суботица 

"Ваша помоћ је наша снага" 50 

41. Центар за прави живот  "Финансирање удружења за 2020.г." 50 

42. Одред извиђача Суботица "Прва ласта" 50 

43. 
Удружење "Омладински грађански 
парламент" 

"Помоћ социјално угроженим становницима 
Суботице у урбаним деловима града" 

50 

44. 
Удружење ратних и мирнодобских војних 

инвалида града Суботица 

"После свега достојанствено" 50 

45. 
Удружење за бригу жена и трудница 
"Анахитас" 

"Реци НЕ депресији после порођаја" 50 

46. 
"Завичајно удружење Банија Суботица" "Божић Бата - подела новогодишњих пакетића 

деци која воде порекло са Баније" 
48 

47. "Суботичка Алтернатива" "Заједно до циља" 48 

48. 
Удружење "Град једнак за све" "Примена кратких филмова у едукацији и 

развоју особа са инвалидитетом" 

48 

49. 
Центар за едукацију и подршку младима и 

породици "Друга перспектива" 

"Спремни да помогнемо ИИ" 48 

50. 
Међуопштинска организација цивилних 

инвалида рата Суботица 

"Цивилна ратна инвалидност" 46 

51. 
Удружење грађана „Едукативни центар 

Рома“ 

"Ту међу нама" 46 

52. Удружење грађана "Перспектива 33" "Делатност удружења" 46 

53. Удружење "Смарт еду" "Третман покретом реедукације" 46 

54. Удружење грађана "Перспектива 33" "Плавим срцем око Палића" 44 

55. Одред извиђача Суботица "Чуруг на води 2020" 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; 
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 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 2020. годину                                                              
 

                          Ненад Козомора  


