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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Комисијa за спровођење јавног конкурса  

за финансирање или суфинансирање програма  

и пројеката у области друштвеног и  

хуманитарног рада – заступање и пружање услуга слепим и слабовидим лицима 
за 2021. години                                                              

Број: II-021-60/2021              

Дана:04.08.2021. године 
24000 Суботица 

Трг слободе 1 

Тел: 024/626-885 

 
 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 – заступање и пружање услуга слепим и 

слабовидим лицима 

за 2021. годину, дана 04.08.2021.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 – ЗАСТУПАЊЕ И ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СЛЕПИМ И СЛАБОВИДИМ ЛИЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

 На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – заступање и пружање услуга слепим и 

слабовидим лицима за 2021. годину, Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада – заступање и 

пружање услуга слепим и слабовидим лицима за 2021. годину, доноси Листу вредновања и рангирања 

пријављених пројеката и програма у области друштвеног и хуманитарног рада: 
 

р.б.  Назив организације Назив програма/пројекта 
број бодова 

1 Удружење слепих и слабовидих 

Суботица 

„Помоћ особама са 

инвалидитетом у 

свакодневном 
функционисању“ 

56 

2 Хрватска независна листа „Читај ми вјести Пројекат није 

вреднован 
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II 

Пројекат „Читај ми вјести“ није вреднован из следећих разлога: 

 

- Чланом 7. став 1. 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) прописано је да се 
додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма врши на основу конкурса који расписује надлежни орган.  

- Чланом 7. став 3. 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) прописано је да конкурс 

обавезно садржи следеће податке:једну или неколико сродних области од јавног 
интереса; ко може бити учесник конкурса; рок за подношење пријава; адресу на коју се 

пријаве упућују односно предају; напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве 

неће узети у разматрање; обим средстава који се додељују; преглед конкурсне 
документације коју је потребно доставити уз попуњен образац предлога програма; 

трајање програма; ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши 

вредновање пријављених програма. 
- У Јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области 

друштвеног и хуманитарног рада - заступање и пружање услуга слепим и слабовидим 

лицима за 2021. годину, број:II-401-812/2021  од 16.07.2021. године, наведено је да 

право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно 
пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада имају следећи субјекти: удружења 

грађана, непрофитне установе и непрофитне организације регистроване за обављање 

делатности друштвеног и хуманитарног карактера са искуством у пружању услуга и 
промовисању права слепих и слабовидих лица. 

- Увидом у извод Агенције за привредне регистре, Комисија је утврдила да је у 

пословним подацима о удружењу Хрватска независна листа уписано да је наведено 

удружење регистровано за остваривање циљева у области:историје, културе, 
образовања, информисања и чувања културне баштине Хрвата у Србији. Утврђено је да 

подносилац није регистрован за обављање делатности из области друштвено-

хуманитарног карактера са искуством у пружању услуга и промовисању права слепих 
и слабовидих лица, те стога Комисија није вредновала пројекат „Читај ми вијести“ 

Хрватске независне листе. 
 

III 

 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. 
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IV 
 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. 
 

V 

 Приговори се предају у Градском услужном центру Града Суботице, Суботица, 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 – заступање и пружањеуслуга 

     слепим и слабовидим лицима за 2021.  годину 

 
                              Саша Лолевски 

 


