
Назив 

органа

Назив јавног 

конкурса

Циљ јавног 

конкурса
Области

Ко може да конкурише за 

средства на Јавном конкурсу

Оквирни датум 

расписивања 

Јавног конкурса

Планирани 

износ 

средстава (РСД)

Оквирни датум 

почетка 

реализације 

одабраних 

програма

Оквирно трајање 

одабраних 

програма  у 

оквиру 

појединачних 

конкурса

Посебни 

захтеви

Одређена 

ограничења

Мај                       500.000,00 

динара

Јул најмање 7 

дана/највише до 

краја 2019. 

године

Јул 500.000,00 

динара

Септембар најмање 7 

дана/највише до 

краја 2019. 

године

Општинска 

управа 

општине 

Свилајнац

Јавни конкурс за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање, из 

буџета општине 

Свилајнац, 

програма од јавног 

интереса које 

реализују удружења

Остваривање 

јавног интереса 

у области 

финансирања

Средства се додељују удружењима 

за реализацију програма од јавног 

интереса из области заштите 

животне средине. 

Право учешћа на конкурсу имају 

удружења регистрована за 

обављање делатности 

друштвеног и хуманитарног 

карактера, под условом да им је 

регистровано седиште на 

територији општине Свилајнац 

или имају чланове са 

пребивалиштем на територији 

општине Свилајнац. 

Август 30.000,00 динара Септембар најмање 7 

дана/највише до 

краја 2019. 

године

Доказ о 

правдању 

претходно 

додељених 

средстава

/

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број: 400-19/2019-III; Дана: 29.01.2019. године

Обрађивач:

Радан Зиндовић, с.р.   Предраг Милановић, с.р.
____________________________

Остваривање 

јавног интереса 

у области 

финансирања

Доказ о 

правдању 

претходно 

додељених 

средстава

Право учешћа на конкурсу имају 

удружења регистрована за 

обављање делатности 

друштвеног и хуманитарног 

карактера, под условом да им је 

регистровано седиште на 

територији општине Свилајнац 

или имају чланове са 

пребивалиштем на територији 

општине Свилајнац. 

Средства се додељују удружењима 

за реализацију програма од јавног 

интереса из области социјалне 

заштите, борачко-инвалидске 

заштите, заштите лица са 

инвалидитетом, друштвене бриге о 

деци, заштите интерно расељених 

лица са Косова и Метохије и 

избеглица, подстицање наталитета, 

помоћи старима, здравствене 

заштите, заштите и промовисања 

људских и мањинских права, 

образовања, науке, културе, 

информисања, одрживог развоја, 

заштите животиња, заштите 

потрошача, борбе против корупције, 

као и хуманитарни програми и други 

програми у којима удружење 

искључиво и непосредно следи 

јавне потребе.

 На основу члана 4 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", број 

16/18) и члана 7 Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник општине 

Свилајнац", број 10/18), Председник општине Свилајнац, објављује

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Јавни конкурс за 

подстицање 

програма или 

недостајућег дела 

средстава за 

финансирање, из 

буџета општине 

Свилајнац, 

програма од јавног 

интереса којe 

реализују удружења

Општинска 

управа 

општине 

Свилајнац

/


