РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Управа Градске општине
Одељење за друштвене делатности
Х Број: 401-56/16
10.03. 2016.године
Б е о г р а д
Булевар краља Александра 77
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ЗА 2016.ГОДИНУ
На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", број 51/09 и
99/2011- др.закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање дела средстава за финанирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Службени гласник РС", бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 14. став
1 тачка 15 Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда", бр.
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр.и 40/15) Одлуке о начину суфинансирања
удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара ("Службени лист
града Београда, бр. 46/14 и 85/15), и Одлукe о буџету општине Звездара за 2016. годину
(''Службени лист града Београда“ бр. 85/15) Комисија за избор програма/пројеката
удружења грађана, у складу са Одлуком донетом на седници одржаној 9. фебруара
2016. године, расписала је Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења
грађана из буџета Градске општине Звездара у 2016. години за област унапређења
положаја ромске популације на територији општине Звездара који је објављен на
интернет презентацији и огласној табли ГО Звездара.
Комисија је на 2. седници одржаној 09.фебруара 2016. године одлучила да распише
Конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета Градске
општине Звездара у 2016. Години за област унапређења положаја ромске популације на
територији општине Звездара, те је исти расписан 11. фебрауара 2016. године са роком
подношења пријава до 26. фебруара 2016. године, укључујући и пошиљке које буду
послате поштом, а буду имале жиг поште до наведеног датума. Поред текста Конкурса,
на сајту општине је објављен и пријавни формулар у word формату као и у целости
документ - Одлука о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета ГО
Звездара која је усвојена на седници СО Звездара 28.маја 2014.године, као и Одлуку о
измени и допуни Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из
буџета ГО Звездара.
Администрирање конкурса (евиденцију и уношење формалих података поднетих
програма и пројеката у табелу, комуникација са подносиоцима) обављали су Зоран
Максимовић и Милош Петровић, запослени у Одељењу друштвених делатности.

Члан Комисије Бранко Ршумовић направио је формулар за бодовање поднетих
програма/пројеката на коме су их сви чланови Комисије оценили према прописаним
критеријумима.
На 6. седници Комисије, која је одржана 10.03.2016.године разматрана је документација
свих поднетих пројеката и програма са циљем утврђивања формалне испуњености
конкурсне документације. Комисија је констатовала да је 9 удружење поднело укупно 9
пројеката на Конкурсу за суфинансирање програма/пројеката удуржења грађана из
буџета Градске општине Звездара у 2016. години за област унапређења положаја ромске
популације на територији општине Звездара од којих је 9 испунило све формалне услове
Конкурса. Укупна опредељена средства расподељена су на 6 пројеката/програма
удружења.
У складу са прописаним начином избора програма/пројеката за суфинансирање у 2016.
години, чланови Комисије су извршили појединачно бодовање свих поднетих
програма/пројеката према областима за које је расписан Конкурс, и то:
-

Средства за финансирање програма/пројеката су обезбеђена у разделу 5,
глава 5.1, програм 0901- социјална и дечија заштита, програмска активност
0901-0001- социјалне помоћи, функција 090- социјална заштита, економска
класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета,

Једногласно је усвојен став Комисије да се пројекти/програми рангирају на основу
појединачно додељених бодова сваког члана Комисије. У другом делу седнице, након
појединачног бодовања, предложени су износи за сваки програм/пројекат и утврђена је
прелиминарна ранг листа које чини саставни део овог Извештаја, те ће исти бити
објављен на интернет презентацији и огласној табли ГО Звездара 11.03.2016. са роком за
приговор удружења од 5 дана.

3.3. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

3.4. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

4.1. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

4.2. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

5.1. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

5.2. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

5.3. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

здравствена заштита, социјална
заштита и социјализација
"Ром сам и имам
(социјално укључивање,
право"
превенција насиља, безбедност) и
роднаравноправност

3.2. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

Назив пројекта
(из пријавног
формулара)

3.1. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

X 401-56/16

Хуманитарно удружење
"Ромско срце"

Област

2.3. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

Назив удружења

2.2. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

12.02.2016.

Број
предмета

2.1. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 10 бодова

1

Датум

1. ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТ - Маx. 5 бодова

Редни
број

Критеријум

Прелиминарна листа

Садржај активности (из пријавног
формулара)

Испуњеност
формалних
услова
конкурса

146

185

150

152

145

153

146

149

150

148

154

154

151

Укупан
број
бодова

Одобрена средства
преко економске
класификације 472

формирање тима, формирање базе
података, извођење радионица,
практична настава у групи од 20
полазника, тимски састанци

да

25

40

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

340

100.000,00

информисање ученика, управног и
наставног кадра, одржавање часова
подршке, организовање родитељских
састанака, реализација креативних
радионица за децу у летњем периоду,
мониторинг и евалуација пројекта и
медијска промоција пројекта и
пројектних резултата

да

25

35

25

25

25

25

23

23

25

25

25

25

25

331

80.000,00

презентација, едукација,
демонстрација и практична примена

да

20

25

22

23

21

20

20

21

21

22

22

23

22

282

30.000,00

2

26.02.2016.

X 401-101/16

"Удружење дечији центар
Мали принц"

образовање и информисање,
социјална заштита и
социјализација

ХОЋУ ДА ЗНАМ
ИИ - подршка
ромској деци у
учењу

3

24.02.2016.

X 401-100/16

Удружење "Звездарски
еколошки центар"

образовање, информисање,
економско оснаживање ромске
популације и заштита животне
средине

"САКУПЉАМ,
РЕЦИКЛИРАМ И
СТВАРАМ ОД
ПАПИРА"

4

19.02.2016.

X 401-84/16

Ромско друштво "Слобода"

слободно време, спорт и развијање обележје три
личних интересовања/вештина
ромска турнира

састанак капитена екипа, жребање
екипа, такмичење екипа и додела
награда

да

18

25

20

19

22

22

19

23

21

22

25

23

22

281

30.000,00

5

26.02.2016.

решавање стаусних питања "Научимо како
препознавање и спречавање
против
дискриминације, равноправно
X 401-102/16 Удружење "Отворено срце"
дискриминације
остваривање грађанских права,
Рома, увек и на
учешће у друштвеном и културном
сваком месту"
јавном животу

израда плана рада аката за
ангажовање ангенције и
координатора, популаризација
пројекта и мотивација за пријаву,
припрема курикулума и штампање
материјала и извођење обуке

да

22

25

21

22

19

22

22

20

22

20

21

22

20

278

30.000,00

6

26.02.2016.

X 401-103/16

састанак пројектног тима, аудиција,
музичке радионице, пробе са
глумцима, генералне пробе и концерт

да

21

20

22

23

18

24

22

22

21

19

21

21

22

276

30.000,00

Удружење за очување
културне баштине "ДАХ"

решавање статусних питања,
култура и неговање ромске културе
и традиције

ОЧИ БЕСКРАЈА
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5.1. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

5.2. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

5.3. БУДЖЕТ И РАЦИОНАЛНОСТ ТРОШКОВА - Маx. 5 бодова

Помоћ деци

4.2. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

26.02.2016.
X 401-105/16
(жиг поште)

4.1. ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

9

3.4. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

Фул-контакт клуб "Олимп"

3.3. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

X 401-104/16

3.2. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

26.02.2016.

3.1. МЕТОДОЛОГИЈА - Маx. 5 бодова

8

2.3. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

Дечији ромски хуманитарни
центар "ВЛАШКИ РОМИ"

2.2. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 5 бодова

X 401-97/16

2.1. РЕЛЕВАНТНОСТ - КВАЛИТЕТ ПРОЈЕКТА - Маx. 10 бодова

22.02.2016.

1. ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТ - Маx. 5 бодова

7

Критеријум

Прелиминарна листа

да

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

65

0,00

физичка припрема и гимнастика,
Школа кик-бокса
слободно време, спорт и развијање
вежбање става и гарда, ударци руком и
и самоодбране
личних интересовања
ногом, вежбање хватова и падова, рад
за Роме
са партнером и слободан спаринг

да

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

65

0,00

формирање пројектног тима, обилазак
и разговори са породицама у
Орловском насељу, одржавање
едукативних радионица, израда базе
података о ромској деци за упис у И
разред ОШ, мотивација родитеља,
штампање и подела промотивног
материјала

да

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

65

0,00

образовање и информисање

образовање и информисање

"ИДЕНТИЧНЕ
ШАНСЕ РОМСКЕ
ДЕЦЕ У
ОБРАЗОВАЊУ,
ДОПУНСКА
НАСТАВА ИЗ
СРПСКОГ
ЈЕЗИКА,
МАТЕМАТИКЕ И
ЕНГЛЕСКОГ
ЈЕЗИКА"

"Подршка
орлићима из
Орловског
насеља"

састанак са родитељима и настава

Page 2 of 2

Ценећи садржај и обухват поднетих програма и пројеката, Комисија је констатовала да
предлогом додељених износа за суфинансирање удружења грађана у 2016. години су
утрошена укупно предвиђена средства по расписаном Конкурсу у износу 300.000,00
динара.
Председник Комисије
Милош Петровић
10.03. 2016.године

