Измена прелиминарне листе изабраних пројеката
на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Бабушница
за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за
финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за
2019. годину
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Програми/пројекти у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом,
друштвене бриге о деци и младима, друштвене бриге о старијим особама, превенција свих облика насиља и
дискриминације, подршка социјално угроженим грађанима

Р.б.

1.

Назив
удружења

Удружење
грађана ,,Свети
Никита
Ремезијански''

Назив
пројекта

Радост
свима

Шира област и
приоритетне
области од
јавног интереса

Подршка
социјално
угроженим
грађанима;
Друштвена брига
о старим особама;
Друштвена брига
о деци и младима.

2.

3.

Удружење
,,Лужничке
рукотворинеЖ.Е.Ц''

Општински
одбор СУБНОР,
Бабушница

Социјална
заштита;
Да се и за
нас чује

Унапређење
положаја
бораца у
општини
Бабушница

Подршка
социјално
угроженим
грађанима.

Социјална
заштита;
Борачкоинвалидска
заштита

Корисници
јавног интереса

Кратак опис пројекта

Подела пакета социјално
угроженим лицима у виду
основних животних намирница
и хигијенских средстава;
Организовање летње школе
фудбала за децу
основношколског узраста са
територије општине
Бабушница, у сарадњи са
познатим спортистом

Оснаживање самохраних
мајки из сеоских средина за
покретање сопственог
бизниса, покретањем органске
производње и прераде
органских производа на
традиционалан начин.
Организовање обуке у циљу
запошљавања чланова који се
суочавају са материјалним
проблемима;
Подела пакета помоћи;
Одржавање трибина,
Едукација заинтересованих
чланова
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Број
директних
корисника

Укупан
број
бодова

Додељени
износ
средстава за
фининсирање
из буџета ЈЛС

Износ
средстава
којима ће се
суфинансират
и пројекат

155

83

430.000,00

55.000,00

106

79

427.000,00

12.000.00

80

73

438.900,00

76.900,00

Социјално
угрожена лица;
Старачка и
самачка
домаћинства;
Породице са 3 и
више детета;
Деца
основношколског
узраста.
Незапошљене
самохране мајке у
сеоским
срединама;
Самохране мајке
које се баве
пољопривредом
Социјално
угрожена лица;
Корисници
борачкоинвалидске
заштите

4.

5.

6.

7.

Поглед са југа

Нове
генерације
младих у
Бабушници

Удружење
пензионера
општине
Бабушница

Достојанств
ен живот
пензионера
II

Међуопштинска
организација
слепих и
слабовидих

Побољшањ
е положаја
слепих и
слабовидих
особа у
Бабушници
2019

Инвалиди рада
и особе са
инвалидитетом
општине
Бабушница

Достојанств
ен живот
инвалида
рада и
особа са
инвалидите
ом општине
Бабушница

Друштвена брига
о деци и младима

Подршка
социјално
угроженим
грађанима;
Друштвена брига
о старим особама
Социјална
заштита
Унапређење
квалитета живота
особа са
инвалидитетом

Подршка
социјално
угроженим
грађанима
Унапређење
квалитета живота
особа са
инвалидитетом

Организовање радионица на
тему болести зависности,
Реализација конкурса за
младе таленте у Бабушници;
Подељене награде младим
талентима
Спровођење хуманитарних
активности за пензионере
којима је помоћ неопходна,
Учешће на манифестацији у
циљу повезивања старијих
људи из Србије
Побољшање положаја особа
са оштећеним видом кроз
различите облике
едукативних радионица и
реалнизација активности из
области социјалне и
здравствене заштите и
пензијско инвалидског права.

Спровођење спортскорекреативних и хуманитарних
активности и учешће на
спортским манифестацијама
намењених особама са
инвалидитетом.

Деца и млади са
територије
општине
Бабушница

Пензинери на
територији
општина
Бабушница

200

70

440.000,00

45.000,00

255

64

219.100,00

22.500,00

200

48

/

/

239

47

/

/

Особе оштећеног
вида
Слепе и
слабовиде особе

Инвалиди рада и
особе са
инвалидитетом
општине
Бабушница

*Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета Општине Бабушнице
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Програми/пројекти у области културе, развоја културно-уметничког стваралаштва, очувања културне и историјске
традиције и очувања и подстицања народног стваралаштва и народних обичаја

Р.б.

1.

Назив
удружења

Удружење
,,Лужница моја
кућа''

Назив
пројекта

Дечији
фестивал
,,Лужничка
чаролија''

Шира област и
приоритетне
области од
јавног интереса

Култура
Развој културноуметничког
стваралаштва

Корисници
јавног интереса

Кратак опис пројекта

Пројектом се промовише
едукација и усмеравање
младих људи на културну
различитост, очување
традиције и неформално
образовање

Деца и омладина

Број
директних
корисника

Укупан
број
бодова

Додељени
износ
средстава за
фининсирање
из буџета ЈЛС

Износ
средстава
којима ће се
суфинансират
и пројекат

150

80

198.416,00

/

175

79

100.000,00

/

Култура

2.

Културноуметничко
друштво
,,Дукат''

Други јавни
час-Хајде са
мном да
играш

Развој културноуметничког
стваралаштва
Очување и
подстицање
народног
стваралаштва и
народних обичаја

Пројекат обухвата одржавање
проба Фолклорног ансамбла
Дома културе Бабушница и
организовање јавног часа
фолклора-Хајде са мном да
играш.

Чланови
Фолклорног
ансамбла Дома
културе
Бабушнице

Удружења предлагачи пројекта са непотпуном документацијом који се по основу Конкурса сматрају неисправним су:
1. Удружење ,,Изворно'';
2. Удружење ,,Лукул'';
3. Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-33.
Удружење предлагач пројекта које није достављено на адекватан начин:
1. Манић Мирослав
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Због учињене техничке грешке, прелиминарна листа коригује се код
удружења под редним бројем два из области социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и
младима, друштвене бриге о старијим особама, превенција свих облика насиља и
дискриминације, подршка социјално угроженим грађанима, у колони - Износ
средстава којима ће се суфинансирати пројекат, уместо 120.000,00 динара стоји
12.000,00 динара. У осталом делу листа остаје непропењена.

Број: 016-06/2019-3
Место и датум: Бабушница, 22.03.2019. године

Председник Комисије:
Стефан Петковић с.р
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