
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Комисија за спровођење Јавног конкурса за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање из буџета општине Свилајнац, 

програма од јавног интереса које реализују удружења 

Број: 400-171/2018-III 

Датум: 15.08.2018.године 

С в и л а ј н а ц 

 

 На основу члана 14 став 1, 2 и 4 Правилника о средствима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују 

удружења (,,Службени гласник општине Свилајнац'', бр.10/18), Комисија за спровођење 

Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање из 

буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса које реализују удружења (у даљем 

тексту: Комисија) је дана 15.08.2018. године, утврдила 

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА  

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 

 

Ред. 

бр. 

Назив удружења 

грађана  

 

Назив програма 

Вредновање 

програма 

Износ средстава 

у динарима 

1. 
Кинолошко 

друштво ,,Ресава” 

Свилајнац 

,,Национална 

изложба паса” 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

120.000,00 

2.  Културно 

уметничко 

друштво ,,Света 

Тројица 2016” 

,,Рудна глава” 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

25.000,00 

3. 
Удружење грађана 

,,РОЂЕН НЕГДЕ 

ДОЛЕ” 

,,Ни корак назад'' 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

60.000,00 

 

4. 
Друштво пчелара 

,,Ресава'' 

Свилајнац 

Сајам/изложба  

,,Пчеларство 

Ресаве'' 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

70.000,00 

5. УДРУЖЕЊЕ 

ПЕНЗИОНЕРА 

ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 

,,Олимпијада Трећег 

доба'' 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

90.000,00 

6.  
,,Савез фризерских 

клубова Србије” 

,,Светско првенство 

фризера у Паризу'' 

Потпуно подржавам 

пружање финансијске 

подршке овом 

програму 

110.000,00 

УКУПНО: 
 

475.000,00 

  

  



 Листу вредновања и рангирања пријављених програма објавити на званичној интернет 

страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs  и порталу е-Управа.  

 

О б р з л о ж е њ е  

 

 На основу члана 9 Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(,,Службени гласник општине Свилајнац'', бр.10/18) и Одлуке о буџету општине Свилајнац за 

2018.годину (,,Службени гласник општине Свилајнац, број 26/17, 5/18 и 10/18), а у складу са 

Годишњим планом расписивања јавних конкурса за 2018. годину, Председник општине 

Свилајнац расписао је Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса које 

реализују удружења, број 400-171/2018-III од 25.07.2018. године (у даљем тексту: Јавни 

конкурс).  

 

 Јавни конкурс спроводи Комисија образована решењем Председника општине 

Свилајнац број 036-24/2018-III од 07.05.2018. године. 

 

 Чланом 14 Правилника, између осталог, предвиђено је да Комсија утврђује листу 

вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од 

дана истека рока за подношење пријаве, да се иста објављује на званичној интернет страници  

општине Свилајнац и на порталу е-Управа, као и да на Листу вредновања и рангирања 

пријављених програма учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана 

њеног објављивања. 

  

 Поука о правном средству: На Листу учесници конкурса могу уложити приговор 

Комисији  у року од 8 дана од дана објављивања Листе. 

 

 

  КОМИСИЈА: 
  

Ивана Станковић, председник  Комисије, с.р. 

 

Горан Деспотовић, члан Комисије, с.р. 

 

 

http://www.svilajnac.rs/

