
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Комисија за спровођење јавног конкурса за 
финансирање или суфинансирање програма и 
пројеката од јавног интереса у области  

омладинског сектора на територији  
Града Суботице за 2020. годину                                                              
Број: II-021-33/2020-2              
Дана: 31.07.2020. године 
24000  Суботица 
Трг слободе 1 
Тел:063/519-921  

ЊЂ/АМ 

 
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 11. Правилника о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења у области 
омладинског сектора, а која се финансирају из буџета Града Суботице («Службени лист Града Суботице», бр.8/19) 
, 

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката од 
јавног интереса у области омладинског сектора на територији Града Суботице за 2020. годину, дана 
31.07.2020.године доноси, 

ЛИСТУ 
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА  НА ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020.г. 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области 
омладинског сектора на територији Града Суботица за 2020. годину, Комисија за спровођење јавног конкурса за 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора на 
територији Града Суботице за 2020. годину, доноси листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и 
програма у области омладинског сектора: 

р.бр. Назив удружења Назив програма/пројекта Укупан 

број 

бодова 

1 Асоцијација студената грађевинског 

факултета Суботица 

"Информације о могућности, правима и 

олакшицама при упису на факултет ученика 

завршне године средњих школа и младих 

особа из Суботице са инвалидитетом 2020" 

98 

2 Центар за усавршавање младих "Конференција студентских лидера Србије" 
93 

3 Удружење „Омладински грађански 

парламент“ 

"Џаба сте шврљали" 
92 

4 Удружење „Менторинг 024“ "Унапређење друштвене заједнице кроз 

пројектне активности 2020" 90 



5 Центар за развој Суботице  „Суботица наш град“ 88 

6 Удружење „За мој град“ "Фестивал екологије за младе 2020." 84 

7 "Град – једнак за све" "Еколошке радионице за децу и младе 2020" 
81 

8 Удружење „АКА“  "Буди јак, буди јака – вежбај онлајн АКА" 
80 

9 Фондација Тијана Јурић Пета конференција „Безбедност и одговорност 

2020“ 
78 

10 Удружење грађана „Кооператива – АШЦ“ Фестивал „Summer3p“ Палић 2020 77 

11 Удружење грађана “Буњевачки 

омладински центар“ 

"Дигитална писменост младих" 75 

12 Градско удружење за помоћ особама са 

аутизмом Суботица 

„Инклузивни камп у спортском духу“ 71 

    

13 Удружење грађана „Суботичка 

алтернатива“ 

“Дигитално описмењавање омладине" 
70 

14 Центар за едукацију и подршку младима и 

породици „Друга перспектива“ 

„Промоција лепог понашања“ 
67 

15 Удружење "Иновативна мрежа" "Млади – предузетништво - рурал" 66 

16 „ВИФО“ Војвођански мађарски форум "Vifó Ifjúsági Konferencia" 63 

17 Удружење “Оловка пише срцем“ "Вршњачка подршка" 
62 

18 Удружење „Корак сигурности“ „(Не)запосленост младих – од идеје до 

каријере“ 
58 

19 Удружење мађарски културни центар 

"Непкер" Суботица 

„Interetno folk tér az önkéntesség jegyében” 
55 

20 Хрватско културно просвјетно друштво 

„Матија Губец“ Таванкут 

„IX Етно камп“ 
52 

21 Канцеларија за изучавање јавне управе и 

локалне самоуправе 

„Омладина и природа“ 
50 

22 Удружење „Концепт Екологија - Енергија 

– Економија“ 

„Животна средина у свакодневном фокусу“ 
48 

23 Удружење „Lavandemagie“ “Nyári gyermekfoglalkozások – Vigyázzunk 

egymásra!“ 
47 

24 Удружење „Студфест“ „Студфест фестивал Палић 2020“ 44 

25 Савез студената грађевинског факултета 

Суботица 

„Знам да могу и сам!“ 
41 

 Пројекти који нису бодовани јер не испуњавају услове конкурса 
р.бр. Назив удружења Назив програма/пројекта Образложење 

26 Удружење „ПолиАрт“ / Нису одредили назив програма/пројекта 

ни у писаној ни у електронској форми 

 

  



 

II 

Вредновање програма и пројеката се вршило применом критеријума из члана 6. и 7. Правилник о средствима 
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења у области омладинског сектора, а која се финансирају из буџета Града Суботице («Службени 
лист Града Суботице», бр.8/19). 

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 од јавног интереса у области 
омладинског сектора на територији Града Суботице за 2020.г  

                  Александар Медаковић с.р.  
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