
На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. 

гласник РС”, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса („Сл. лист Општине Бач, број 2/2020), Конкурсна комисија за 

спровођење Јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма удружења у области 

социјалне заштите у 2022 години на седници одржаној 09.03.2022. године, утврђује  

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2022 ГОДИНИ 

  

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ: 

 

Ред

бр. 

Деловодни број Назив удружења Назив програма Вредност 

програма 

Број 

бодова 

1. 06-20-31/2022-II Културно 

етнолошки клуб 

''Искон'' 

Бач по мери свих 

– јер, и ви сте ту 

1.300.000,00 94 

2. 06-20-33/2022-II Српско словачко 

пријатељство 

Помозимо 

другима у 

заједници 

400.000,00 84 

3. 06-20-32/2022-II Удружење 

пензионера 

''Треће доба 65'' 

Радом и 

рекреацијом до 

здравља 2022 

300.000,00 81 

4. 06-20-34/2022-II Друштво за 

борбу против 

шећерне болести 

Прилагођавање 

добу у којем се 

налазимо 

260.000,00 79 

5. 06-20-71/2022-II ЗУКС ''Петар 

Кочић'' Бач 

Помозимо 

најугроженијима 

200.000,00 75 

5. 06-20-35/2022-II Међуопштинска 

организација 

слепих и 

слабовидих 

Живимо у вашем 

свету, нашем 

свету 

120.000,00 72 

6. 06-20-36/2022-II Општинска 

организација 

инвалида рада 

Бач 

Социјална 

заштита лица са 

инвалидитетом 

110.000,00 68 

7. 06-20-37/2022-II Српски ратни 

ветерани Бач 

Сачувајмо од 

заборава 2022 

70.000,00 61 

8. 06-20-41/2022-II Удружење жена 

Бач ''Активна 

жена'' 

Стоп насиљу над 

женама 

50.000,00 58 



9. 06-20-38/2022-II Удружење 

Економија 3 

Старост је врт 

вечитих плодова 

50.000,00 58 

10. 06-20-43/2022-II Удружење жена 

''Колевка Бачке'' 

Бач 

Унапређење 

запошљивости 

инвалидиних и 

осталих 

незапослених 

лица 

50.000,00 58 

11. 06-20-40/2022-II Патриотски 

фронт – 

удружење ратних 

ветерана српских 

земља 1990-1999 

Помоћ и подршка 50.000,00 58 

12. 06-20-39/2022-II Центар за рани 

раст и развој ''Реч 

по реч'' 

Израда 

практикума за 

децу благо 

ометену у развоју 

која су укључена 

у редовно 

школство 

50.000,00 58 

13 06-20-42/2022-II СУБНОР СУБНОР 2022 50.000,00 58 

14. 06-20-44/2022-II Удружење 

дистрофичара 

ЈБО 

Дистрофичари 

2022 

40.000,00 56 

 УКУПНО 3.100.000,00  

 

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се 

предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 14. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у 

року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања. 

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од 

дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или 

непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Трг др Зорана 

Ђинђића 2, 21420 Бач, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за 

финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне заштите у 2022 

години ”. 

 

Број: 06-20-45/2022-II 

Датум: 09.03.2022. 

      

 


