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 2021. годину
Број: II-021-27/2021-3
Дана:28.05.2021. 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 2021. годину, дана 28.05.2021.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 2021.г.
I
На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
области друштвеног и хуманитарног рада за 2021. годину, Комисија за спровођење јавног конкурса за
финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2021.
годину, доноси Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма у области друштвеног и
хуманитарног рада:

р.бр.

Назив организације

Назив програма/пројекта

1
2

Градско удружење пензионера
Општинска организација инвалида рада

Друштвено хуманитарни рад
Програм за унапређење положаја ОСИподизање капацитета ОСИ

68
66

3

Удружење бубрежних инвалида
Суботица

"Живот на дијализи- у канџама Ковид-19"

64

4

Међуопштинска организација слепих и
слабовидих

Заступање и пружање услуга слепим и
слабовидим лицима

62

1

број
бодова

5

Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно"
Града Суботице

Библиотека играчака

62

6

Удружење "Дигитална регија"

60

7
8
9

„Плаво срце 024“
СОС телефон
Удружење за борбу против шећерне
болести

Рањиве друштвене групе у фокусу
објективнг и правовременог информисања
Делатност удружења
Друштво СОС телефон
Обављање редовне делатности Удружења
дијабетичара

10

Удружење грађана Суботице
"Солидарност"
Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом "Суботица"

Хуманитарна подршка социјално и
егзистенцијално угроженим грађанима
Рад удружења у цовид 19 условима у
2021.г.

58

12
13

Фондација "Тијана Јурић"
Удружење за подршку особама са
психофизичким сметњама "Заједно"
Града Суботице

„Центар за сигурни интернет“
Редовна делатност удружења

58
58

14

Удружење корисника војних пензија
Града Суботице

1.Хуманитарна помоћ, материјалнo,
здравствено и социјално најугроженијим
особама, нарочито особама са
инвалидитетом, војним инвалидима и
пензионерима. 2. Редовна делатност
удружења и финансирење материјалних
трошкова за 2021. годину.

56

15
16
17

Удружење „Иновативна мрежа“
Центар за подршку и развој Суботица
Центар за подршку и развој Суботица

„Заједно смо и лепши и јачи“
„Инклузија није илузија“
„Пријатељство је богатство“

56
56
56

18

Европска академија за развојне пројекте

"За дечији осмех"-програм подршке деци
са сметњама у развоју

56

19

Градско удружење за помоћ особама са
аутизмом "Суботица"

Оснаживање породица у условима
пандемије

56

20
21

Спортско удружење "Полетарац"
Удружење резервних војних старешина
Суботице

„Дружење кроз спорт и игру“
Основна делатност по плану и програму
Удружења

56
54

22

Основна делатност удружења

54

23

Савез удружења бораца
народноослободилачког рата града
Суботице
Удружење „Центар за прави живот“

Финансирање удружења за 2021. г. из
буџета Града Суботице

54

24

Удружење- корак сигурности

„Суботицо-деца ти се рађала 2021! Да нам
се више беба роди!“

54

25

Удружење грађана "Став +"

Подршка активностима удружења грађана
у области превенције и контроле ХИВ
инфекције

54

11

2

60
58
58

58

26

Удружење дистрофичара Севернобачког
округа

Финансирање рада Удружења
дистрофичара севернобачког округа

54

27

Удружење грађана "Суботичка
алтернатива"

„Да се сами бринемо о себи“

54

28
29

Удружење "Инфо-иницијатива"
Удружење ратних и мирнодопских
војних инвалида Суботица

„Живот у новој реалности“
„Идемо даље достајанствено и хумано“

52
52

30

Међуопштина организација глувих и
наглувих

„Глас тишине“

52

31
32

Једна уз другу
Завичајно удружење "Банија"

„Путеви здравља“
Подела новогодишњих пакетића деци која
воде порекло са Баније

52
52

33

Фондација менталне хигијене "Exspecto"

52

34

Завичајна заједница "Република Српска"
Суботица

Реновирање сајта Фондације у циљу
унапређења рада са клијентима на онлине
платформима због епидемиолошке
ситуације
За дечији осмех

35

СТУДФЕСТ

Информисање и припрема ученика и
студената са инвалидитетом за упис на
факултете, информисање о правима током
студирања

52

36

Удружење дистрофичара Севернобачког
округа
Омладински грађански парламент

Финансирање програма рехабилитационе
радионице "Наша срца"
Помоћ социјално угроженим
становницима Суботице у урбаним
деловима града
„Упознајмо свет око нас“

52

VII. Jőtekonysági Levendula Napok (VII
Хуманитарни дани лаванде)

52

37

38

39

"Компас"-удружење грађана за
креирање одрживих могућности за
подршку, ангажовање и сарадњу
рањивих група
Lavandemagie Egyesület

52

52

52

40

Асоцијација студената Грађевинског
Факултета Суботица

Спорт и хуманост

52

41
42

Удружење "Инфо-иницијатива"
Удружење за бригу жена и трудница
"Анахитас"

„Важне ситнице из свакодневнице“
„Реци НЕ депресији после порођаја“

50
50

43

„Плаво срце 024“

Светски дан дијабетeса и слатки викенд

50

44

Удружење учесника оружаних сукоба на Пружање саветодавно-терапијских и
просторима бивше Југославије - Градски социјално едукативних услуга
одбор
маргинализованим групама, борцимаратним ветеранима, војним инвалидима,
цивилним инвалидима рата, члановима
њихових породица и деци и породицама
палих бораца

50

3

45

Удружење Мултипле склерозе „Северна
Бачка“

„И кад је тешко заједно побеђујемо“

50

46

Удружење ампутираних и рођених са
малформацијама северно-бачког округа

Финансирање материјалних трошкова и
рада удружења у 2021. год

50

47

Друштво за церебралну и дечју парализу
севернобачког округа Суботица
Савез студената грађевинског факултета
Суботица

Финансирање материјалних трошкова и
рада Друштва
Суботица-студентски град

50

49

Удружење избеглих и досељених Срба
Бајмок

„Божић бата деци у покон“

50

50

Удружење грађана за неговање
традиције "Макове седмице"

Хуманитарност у "Маковој седмици"

50

51
52
53
54
55

Центар за усавшавање младих
Кућа стваралаца-Терек
ХКПД "Матија Губец" Таванкут
Удружење "Инфо-иницијатива"
Међуопштинска организација цивилних
инвалида рата

То су наши суграђани-Суботица 2021
„Обојена Суботица“
Очувајмо достојанство потребитих
„Право на снове“
„Цивилна ратна инвалидност ратова“

50
48
48
48
48

56

"Vifo" Војвођански Омладински Форум

Vifo - Give a smile

48

57

Међуопштинска организација слепих и
слабовидих

Пружање подршке слепим и слабовидим
лицима из области информатике

46

58

46

59
60
61

Удружење учесника оружаних сукоба на Пружање административно техничке
просторима бивше Југославије - Градски помоћи и логистике при остваривању
одбор
права по новом закону о правима бораца,
војних инвалида, цивилних инвалида рада
и чланова њихових породица
Удружење млади у фокусу
Млади, остајте овде!
Удружење "Смарт еду"
Третман покретом кроз реедукацију
Удружење за заштиту права бораца и
Пружање подршке ратним ветеранима,
грађана
ратним војним инвалидима, породицама
палих бораца и жртвама ратова у
остваривању права предвиђеним законом
кроз информисање едукацију, заговарање и
пружање саветодавно-терапијских и
социјално едукативних услуга

62

Друштво за церебралну и дечју парализу
севернобачког округа Суботица

Набавка техничке опреме

42

63
64

Iuventus Ventus
Канцеларија за изучавање јавне управе и
локалне самоуправе

Lendűlj be TE is! (Укључите се и ви!)
„Затвори своје очи, отвори своје срце и
спознај живот“

42
40

65

Канцеларија за изучавање јавне управе и
локалне самоуправе

„Успех нам је циљ“

40

66
67

„Перспектива 33“
Удружење дистрофичара Севернобачког
округа

Делатност удружења
Финансирање канцеларијског намештаја и
компјутерске опреме

38
38

48

4

50

46
46
44

Следеће пријаве нису биле комплетне:

Удружење грађана Суботице
"Солидарност"
Удружење грађана Суботице
"Солидарност"

Изменама Закона о раду до задовољног
радника
Одрживи развој животне средине и
мониторинг загађености ваздуха

У коверти за пријаву „Хуманитарна подршка социјално и егзистенцијално угроженим грађанима“

Удружење грађана Суботице "Солидарност" је доставило још два обрасца пријаве али се само једна
може сматрати комплетном обзиром да уз друге две није достављен историјат рада удружења.
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
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 2021. годину
Ненад Козомора

5

