
 
 

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18),  
члана 72 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине 
Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), Одлуке о буџету oпштине Свилајнац за 2019. 
годину („Службени гласник општине Свилајнац“, број 31/18) и члана 14 
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,) а у вези са 
Јавним конкурсом за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање, из буџета општине Свилајнац, програма од јавног интереса 
којe реализују удружења, број 400-279/2018-III од 22.11.2018. године, 
Општинско веће општине Свилајнац, на седници одржаној дана 18.01.2019. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА  
 
 1. Бирају се програми удружења грађана који ће се финансирати из 
буџета Општине Свилајнац, по Јавном конкурсу за подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање, из буџета општине 
Свилајнац, програма од јавног интереса којe реализују удружења, број 400-
279/2018-III од 22.11.2018. године и врши се расподела средстава на 
следећи начин:  
 

Ред. 
бр. 

Назив 
удружења 

грађана  

 

Назив програма 

Износ средстава 
у динарима 

1. Ловачко 
удружење 

"Фазан Седларе" 

"Развој ловства на територији 
општине Свилајнац" 

100.000,00 

2.  

УДРУЖЕЊЕ 
ГРАЂАНА 

"ФОРУМ4444" 

Програм јачања 
организационих и 

превентивних капацитета у 
сузбијању криминалитета и 

корупције на подручју 
општине Свилајнац - 

формирање Савета за 
безбедност општине 

400.000,00 

3. Центар за 
унапређење и 

заштиту здравља 

Еколошка пољопривреда - са 
аспекта економије, екологије 

и здравства 

/ 

 

4. Друштво за 
церебралну и 

дечију парализу 
општине 

Свилајнац 

„Дневни боравак наставак'' 
/ 

 

УКУПНО: 500.000,00 

 



2. Председник општине Свилајнац закључиће уговор о финансирању 
програма из буџета Општине Свилајнац са удружењима грађана чији су 
програми изабрани, најкасније у року од 15 дана од дана коначности ове 
Одлуке.  

 
 3. Финансирање програма удружења грађана вршиће се из буџета 
Oпштине Свилајнац за 2019. годину. 
 
 4. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и 
финансије Општинске управе општине Свилајнац. 
 
 5. Ова Одлука је коначна и објављује се на званичној интернет 
страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs и на порталу е-Управа. 

О б р а 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 (у даљем тексту: Правилник), 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 400-279/2018-III 
дана 22.11.2018. године (у даљем тексту: Јавни конкурс). 
 
 На основу члана 11 Правилника, Председник општине Свилајнац 
Решењем број 036-24/2018-III од 07.05.2018. године, образовао је Комисију 
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). 
 
 Комисија је разматрала пристигле пријаве на Јавни конкурс и 
вредновала предлоге програма удружења и на основу извршеног 
вредновања, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених 
програма, која је објављена дана 08.01.2019. године на званичној интернет 
страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs  и порталу е-Управа. Учесници 
Јавног конкурса имали су право приговора на Листу вредновања и 
рангирања пријављених програма, у року од 8 дана од дана објављивања 
Листе вредновања. Како није било изјављених приговора, Комисија је 
доставила Општинском већу општине Свилајнац Записник од 18.01.2019. 
године са предлогом за избор програма од јавног интереса које реализују 
удружења, а све у складу са чланом 14 Правилника. 
 
 Чланом 14 став 6, 7 и 8 Правилника, прописано је да Одлуку о избору 
програма Општинско веће општине Свилајнац доноси на предлог Комисије у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, да се Одлука 
објављује на званичној интернет страници општине Свилајнац 
www.svilajnac.rs и на порталу е-Управа и да је коначна. 
 
  
 
 

http://www.svilajnac.rs/


 На основу Записника Комисије број 400-279/2018-III од 18.01.2019. 
године и свега напред наведеног, Општинско веће општине Свилајнац, 
применом прописа из увода одлучило је као у диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се покренути управни спор 
пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема исте. 

  
    Обрађивач, 
 
Радан Зиндовић, дипл.правник, с.р. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-1/19-II-1, Дана:18.01.2019. године 
 
 
 
                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИKА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 
                                                                        Драгана Радевић, с.р. 

 


