Прилог број 1
СПИСАК ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА НА КОНКУРС 2018
*на предметни конкурс поднето је укупно 13 пријава, које су поднете благовремено у прописаном року
Р.Бр.

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
(за институцију)

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Коментари

Предложен
износ за
суфинансирање

1

Удружење професионалаца у образовању и
учењу „АПЕЛ“ из Лесковца

Санација степеништа и ограде у
Прихватилишту за жене и децу
жртве насиља у породици –
Сигурна кућа

-Иако се у опису ранијих активности
наводи суфинансирање од стране МГСИ
у 2017. години, у делу IV ПОДАЦИ О
KAПАЦИТЕТУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА, 1.
Досадашњи извори финансирања, МГСИ
се не помиње.

987.785,68

(сигурна кућа)

-У опису пројекта стоји да је двориште
ограђено и безбедно за боравак
корисника, као и да је објекат приземан
што не би требало да претпоставља више
од пар степеника. Пројектне активности
су превише уситњене и издетаљисане, а
реч је о рушењу постојећих и градњи
нових степенишних кракова, враћању и
поправци старе степенишне ограде,
замени постојеће ограде око дворишта и
поправци брава на капији, а не о санацији
како стоји у називу пројекта. Ово, дакле,
није пројекат санације већ рушења,
реконсрукције и изградње/ постављања
нове ограде, при чему се наводи да је
постојеће стање безбедно.
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-Нема потврде о правоснажности решења

2

Удружење математичара, физичара и
интелигентних алгебричара из Београда
(прихватилиште за одрасла и стара лица)

Смањење месечних трошкова
прихватилишта увођењем
топлотног соларног система и
повећањем енергетске
ефикасности инсталација

-Промашенa је циљна група Конкурса

3.211.470,40

-Неправилно попуњен образац
-Превелик износ субвенције која се
потражује од МГСИ
-Обрасци буџета су подељени по
посебним документима (један је уз
Пријаву, други уз Идејно решење)
Недостаје Образац „очекивани извори
финансирања и преглед очекиваних
трошкова“ (има га на CD-у али не и у
папирној форми што је један од услова)

3

Удружење за друштвени развој младих
„Интерактив“ из Крагујевца

„За наше Прихватилиште“

(прихватилиште за децу и младе)

4

Асоцијација ДУГА из Шапца
(стан за децу и младе којима је престао
смештај у хранитељским породицама)

-За предложене радове није потребна
грађевинска дозвола (чл. 144 Закона)

766.158,00

-Нема потврде о правоснажности решења
Побољшање услова становања
у објекту Становање уз
подршку – Кућа на пола пута

- За предложене радове није потребна
дозвола (чл. 144 Закона).
-Нема потврде о правоснажности решења

270.577,70
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5

„Саветовалиште против насиља у
породици“ из Београда
(сигурна кућа)

6

Друштво за унапређење положаја
вулнерабилних друштвених група из
Панчева
(Прихватилиштае за жене и децу жртве
породичног насиља)

Сигурна кућа у Београду – боља -Финансијским средствима би израдили
и ефикаснија заштита од
пројектну документацију и радове.
пожара
Предмет консурса не може бити израда
пројектне документације. Поред тога, на
предложену пројектну документацију
још је потребно добити и сагласност
МУП-а.

830.000,00

Додатно уређење и опремање
довришта објекта
Прихватилиште за жене и децу
жртве породичног насиља Сигурна кућа Панчево

822.300,00

-Назив пројекта на насловној страни
Пријаве не одговара оном у тексту (VI
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ) који
гласи „Доградња и реконструкција
објекта Прихватилишта за жене и децу
жртве породичног насиља - Сигурна кућа
Панчево“
-Нема потврде о правоснажности решења
-Радови су слични као и прошле године
када су већ су постављане гумене коцке
испод мобилијара само није прецизирано
испод ког. Друго, сама реч
„летњиковац“ означава да се ради о
објекту који се користи при лепом
времену, све и да се затвори ролетнама не
може се адекватно користити по хладном
времену те је ова врста радова
неоправдана, посебно ако се за њу
захтева издавање дозволе која се у
предлогу пројекта не помиње. У опису
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пројекта помиње се да „због висине
зидова, боравак у дворишту може бити
небезбедан“ а није јасно о каквим је
зидовима реч, већ се међу активностима
јавља постављање ограде поред тротоара
око летњиковца. Са друге стране, међу
активностима се јавља изградња терасе за
коју није описано ни место ни сврха.
Ништа јасније није дато ни у
финансијским табелама.
7

Центар за хумано деловање „Логотера“ из
Кладова
(сигурна кућа)

„Tекуће поправке и одржавање
објекта и опреме у
прихватилишту за жртве
насиља- сигурна кућа у
Смедереву- Малој Крсни“

-Претходни пројекат представљен као да
ће тек бити реализован (V ПОДАЦИ О
ПРЕТХОДНОМ ИСКУСТВУ У
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА).
-Нема потврде о правоснажности решења
-поправка котла, цевовода, појединих
радијаторских ребара, радијатора и
вентила иза које би следила фаза уградње
горионика на пелет – за промену начина
грејања треба одобрење. (у тексту пријаве
стоји да сагласности/дозволе нису
потребне)
-Финансијске табеле донекле измењене у
односу на задати образац (додавани и
мењани редови)

663.798,40
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8

Црвена линија из Новог Сада
(свратишта за децу и младе)

9

БИО ИДЕА за одрживи развој из Београда
(сигурна кућа Сомбор)

10

Ромски центар за демократиjу из Бујановца
(сигурна кућа у Врањској бањи)

Побољшање структуралних
-Нема потврде о правоснажности решења
услова рада свратишта за децу и
младе који живе и/или раде на -Наведено је да „За реализовање овог
улици у Новом Саду
пројекта нису потребни посебни услови.“

513.021,00

„И зелена... и шарена... и
Нема потврде о правоснажности решења
Сигурна кућа Сомбор“ –
Уређење дворишта, дечјег кутка - За радове није потребна дозвола
у дворишту и опремање
(Уређење дворишта, пластеника...)
пластеника за хидропонски
узгој хране у циљу унапређења
објекта Сигурне куће Сомбор
ради увођења иновативне
радно-окупационе терапије и
економског оснаживања жена
жртава породичног насиља

968.600,01

Безбедно уточиште за жене
жртве породичног насиља

-Конкурисали су за изградњу спољашње
и унутрашње хидратанске мреже и
увођење система за дојаву пожара.
Набројали су да имају сву пројектно
техничку документацију.
Доставили су Решење којим се
инвеститору Граду Врању издаје
грађ.дозвола, АЛИ
нема потврде о правоснажности решења
-Грађевинска дозвола издата је за
реконструкцију и доградњу стамбеног
објекта где се под реконструкцијом
подразумева изградња спољашње и
унутрашње хидратанске мреже и увођење

950.606,00
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система за дојаву пожара. Не помиње се
судбина доградње објекта.

11

Инклузивни креативно едукативни центар
ИН из Сремске Митровице
(сигурна кућа)

,,Унапређење објеката за
боравак и рад жртава насиља,
младих у стању социјалне
потребе и особа са
инвалидитетом,,

-Закон о планирању и изградњи није
стратешки документ (VI ОПШТИ
ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ, 2. Усклађеност
са стратешким документом на
републичком, локалном нивоу (уписати
назив, страну документа и линк), а једини
је наведен.
-За реализацију пројекта предвиђено
свега месец дана – превише радова који
теку паралелно, а кречење би требало да
иде на крају.
- Сврха каљеве пећи у етажном грејању?
Њена изградња посебно утиче на
динамилу.
-На CD-у нема доказа да се против
координатора не води кривични
поступак.
- Нема предрачуна трошкова на основу
којих је формиран буџет.
-Нема потврде о правоснажности решења

629.168,37
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12

СОС женски центар из Новог Сада
(прихватлиште за жене и децу угрожене
породичним насиљем)

Побољшање квалитета услуге -Нема потврде о правоснажности решења
стамбеног збрињавања жена и
деце жртава породичног насиља -Стоји да „За реализацију планираних
радова на Сигурној женској кући који су
предвиђени пројектом нису потребне
посебне сагласности, мишљења и
потврде.“

656.000,00

-На CD-у нема доказа да се против
координатора не води кривични
поступак. Такође, нема ни предрачуна
трошкова на основу којих је формиран
буџет.

13

Центар за развој цивилног друштва „Eta
Carinae“ из Ниша
(сигурна кућа)

„Офарбајмо-улепшајмо“

-Имају обавештење од Сек. за планирање
и изградњу Ниша да за радове на
санацији оштећених делова фасаде и
кречење фасаде није потребно прибавити
грађевинску дозволу.
-Нема потврде о правоснажности решења
-Нема предрачуна трошкова на основу
којих је формиран буџет.
- Трошкови путовања ради потписивања
уговора нереално високи и предвиђене су
4 плаћене особе за управљање пројектом.

785.530,00

