
 
 

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон),  члана 72 
Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 
2/08 и 12/12), Одлуке о буџету Oпштине Свилајнац за 2018. годину 
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 26/17, 5/18 и 10/18) 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 400-119/2018-III од 15.05.2018. године, 
Општинско веће општине Свилајнац, на седници одржаној дана 28.06.2018. 
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-
119/2018-III од 15.05.2018. године и врши се расподела средстава на 
следећи начин:  
 
Ред. 
бр. 

Назив удружења 
грађана  

Назив програма Износ средстава у 
динарима 

1. Удружење Друштво за 
церебралну и дечију 
парализу општине 

Свилајнац  

,,Дневни боравак'' 100.000,00 

2.  Омладинско аматерско 
позориште „ММаска“ 

Свилајнац 

„Други маскин 
позоришни фестивал 

Свилена маска“ 
50.000,00 

3. 
Мото клуб ,,Краљеви 

слободе'' 
,,Мото скуп Свилајнац 

2018'' 

250.000,00 

 

4. 
Удружење ,,Ресавски 

партизани'' 
,,Подршка Ромима'' 20.000,00 

5. 

Национални Савет Влаха 

 

Издавање књиге 
,,Национални 

идентитет у традицији 
Влаха североисточне 

Србије'', аутора др 
Миодрага Перића 

100.000,00 

            УКУПНО: 520.000,00 

 



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 2018. 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 400-119/2018-III 
дана 15.05.2018. 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 06.06.2018. године на званичној интернет 
страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs  и порталу е-Управа. Учесници 
конкурса имали су право приговора на листу вредновања и рангирања 
пријављених програма, у року од 8 дана од дана објављивања листе. Како 
није било изјављених приговора, Комисија је доставила Општинском већу 
општине Свилајнац предлог 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 свега напред наведеног, Општинско веће општине 
Свилајнац, 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 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

Број:06-33/18-II-4, Дана:28.06.2018.године 
               
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

                                                                 Предраг Милановић, с.р. 
 
 


