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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
Општинска управа 
Број:  
Датум:  
П р и б о ј  
 
ИНФОРМАЦИЈА О ДОДЕЉЕНИМ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА УДРУЖЕЊИМА 
ГРАЂАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПО ОСНОВУ 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ОБЈАВЉЕНОГ 25. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 
 
Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења и невладиних 
организација из буџета општине Прибој расписала је 25. маја 2020. године Јавни конкурс за 
финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација  из буџета општине 
Прибој  за 2020. годину са територије општине Прибој– у даљем тексту: Јавни 
конкурс(број: 03 Број 06-59).  Јавни конкурс је расписан у складу са Правилником о начину, 
поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из 
буџета општине Прибој  (Председник општине Прибој; 01 број110-1, од 09. фебруара 2015. 
године), Одлуком  о буџету општине Прибој за 2020. годину (Скупштина општине. Прибој, 
седница одржана 26. децембра 2019. године: „Сл. Лист општине Прибој“, број6/2019) и 
Статутом општине Прибој („Сл. лист општине Прибој“, број 01/2019). 
 
У поступку спровођења Јавног конкурса, Комисија за спровођење јавног конкурса за 
финансирање пројеката удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој ( 
у даљем тексту: Комисија)  одржала је 14. јула 2020. године седницу на којој је у складу са 
критеријумима за бодовање утврђених Правилником о начину, поступку и критеријумима 
за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Прибој  
оценила поднете програме – пројекте удружења грађана пријављених на јавни конкурс 
расписан 25. маја 2020. године, у оквиру сваког појединачног критеријума и мерила. На 
седници Комисије је констатовано да су на Јавни конкурс поднето26 (двадесетшест) 
пријава.  
 
Оцењивање поднетих пријава и конкурсне документације извршили су сви присутни 
чланови Комисије, на седници Комисије,  за сваки појединачни критеријум и за сваки 
предложени програм удружења грађана односно подносилаца предлога програма – 
пројеката. У складу са чланом 4. и чланом 5. Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине 
Прибој, поднете пријаве су оцењиване путем следећих  критеријума  и приоритета:  
 
Критеријуми за доделу средстава удружењима грађана и невладиним организацијама из 
буџета општине Прибој су:  

- да удружење има статус правног лица;  
- да је седиште удружења на територији општине Прибој или друге општине чији су 

чланови са територије општине Прибој или да се програм реализује на територији 
општине Прибој;  
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- да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање 
удружења и да је уписано у судски регистар; 

- да удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и 
активности у областима које су од јавног значаја;  

- број чланова удружења.  
 
Приоритет за доделу средстава имају удружења и невладине организације које испуњавају 
следеће услове:  

- удружења која располажу одговарајућих капацитетима;  
- удружења која своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;  
- удружења која могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове;  
- удружења која имају успешност у реализацији програма,  
- удружења која своје програме усмеравају ка документима усвојеним на локалном 

нивоу;  
- удружења која раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи и помоћи 

лицима у специфичним животним ситуацијама.  
 
 
Седници Комисије одржаној 14. јула  2020. године присуствовали су:  

- председник Комисије: Ненад Пенезић, професор српског језика;  
- члан Комисије: Славиша Јањушевић, дипломирани економиста;  
- члан Комисије: Владе Бошковић, дипломирани правник.  

 
Комисија је донела – усвојила Листу вредновања и рангирања пријављених програма по 
јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација 
из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој (у даљем тексту: 
Листа вредновања и рангирања). Листа вредновања и рангирања је објављена на интернет 
презентацији општине Прибој 14. јула 2020. године у секцији: Локална самоуправа : 
Конкурси и позиви.   
 
Председник општине Прибој је на основу достављене Листе вредновања и рангирањаа у 
складу са чланом 9. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор 
програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Прибој, дана  23.       јула 
2020. године донео Решењео избору програма од јавног интереса која реализују удружења 
на територији општине Прибој – акт 03 број 111-9  (у даљем тексту: Решење) 
 
 

 
I 

 
Решењем о избору програма од јавног интереса која реализују удружења на територији 
општине Прибој (03 бр. 111-9)буџетска средства за финансирање пројеката удружења који 
се финансирају из буџета општине Прибој за 2020. годину додељена су следећим 
удружењима грађана, за реализацију пројеката од јавног интереса: 
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Табела 1: Преглед удружења грађана, са називом пројекта одобреног за финансирање Решењем 
Председника општине 03 бр. 111-9 и спецификацијом износа буџетских средстава намењених 
финансирању појединачних пројеката удружења грађана 
 

Редни 
број 

Назив удружења грађана Висина одобрених 
средстава из буџета 
општине Прибој за 

2020. годину 
(приказана у 

динарима: РСД) 
1 Друштво за церебралну и дечију парализу Прибој 2.650.000,00 
2 Удружење за помоћ МНРО Прибој 1.400.000,00 
3 Удружење пчелара Прибој     530.000,00 
4 Удружење РВИ и ППБ Прибој     400.000,00 
5 Удружење грађана ”ГРИН 3” Прибој     300.000,00 
6 АКТИВ ТИМ Прибој     200.000,00 
7 ЕлектРобот Прибој     200.000,00 
8 Црквено- градски хор ”Свети кнез Лазар” Прибој     200.000,00 
9 Организација удружења пензионера Прибој     150.000,00 
10 КУД ”Прибој – ФАП”     100.000,00 
11 Опште удружење предузетника Прибој     100.000,00 
12 Железнички клуб планинара ”Љесковац” Прибој     100.000,00  
13 МОС слепих Прибој     100.000,00  
14 Еколошко удружење ”Ожаљ”     100.000,00 
15 Друштво пријатеља животиња ”Шапа пријатељства” 

Прибој 
    100.000,00 

16 Удружење за заштиту животне средине и рекреацију ”Еко -  
Лим” Прибој 

    100.000,00 

17 Друштво гуслара Прибој     100.000,00 
18 Удружење грађана ”Женски глас Прибоја”     100.000,00 
19 Удружење грађана ”Стари Прибој”        70.000,00 
 УКУПНО 7.000.000,00 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е : 
 
Напред наведеним пројектима удружења грађана Решењем Председника општине (03 број 
111-9), додељена су буџетска средства на основу бодовања извршеног од стране  
председника и чланова Комисије за спровођење јавног конкурса  и препорука изнетих у акту 
Комисије за спровођење јавног конкурса : Листа вредновања и рангирања пријављених 
програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних 
организација из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој (03 
број 111-8 од 14. јула 2020. године).  Комисија за спровођење јавног конкурса је предложила  
финансирање предлога пројеката који су испунили услове и критеријуме  за финансирање 
предлога пројеката и благовремено доставили потпуну пријаву са исправном 
документацијом за учествовање на јавном конкурсу.  
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Предлози пројеката удружења грађана којима су додељена средства за финансирање 
програма од општег интереса на територији општине Прибој финансирају се у складу са 
Одлуком  о буџетуОпштинеПрибојза 2020. годину( „СлужбенилистопштинеПрибој“ , број 
6/19 и „СлужбенилистопштинеПрибој“ број 4/20 ). Средства суобезбеђена у оквиру: Раздео 
5: Општинскауправа, Програм: 0602- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална 
класификација: 840- Остале услуге заједници, Економска класификација: 481000- Дотације 
невладиним организацијама, Позиција у буџету за 2020:108/0, у расположивом износу од 
7.000.000,00 динара. 
 
Од укупно 7.000.000,00 динара предвиђене финансијске подршке удружењима у 2020. 
гоидни, два удружења ће на територији општине Прибој спроводити два пројекта највише 
вредностиса  укупно 4.050.000,00 динара: Друштво за церебралну и дечију парализу Прибој   
(2.650.000,00) и Удружење за помоћ МНРО Прибој (1.400.000,00). Ова два удружења 
располагаће са укупно 57,8% финансијских средстава намењених финансирању програма 
од јавног интереса на територији општине Прибој.  
 
Више од половине укупног броја удружења којима се одобрава финансирање предлога 
пројеката (10 удружења грађана, којима је додељено укупно 970.000,00 динара) располагаће 
са 13,8% финансијских средстава намењених финансирању програма од јавног интереса на 
територији општине Прибој.  
 
 

II 
 
Комисија за спровођење јавног конкурса  је у Листи вредновања и рангирања пријављених 
програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних 
организација из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој 
констатовала да нису опредељена буџетска средства за финансирање укупно 7 (седам) 
предлога пројеката удружења грађана, пријављених за предметни јавни конкурс.  
 
 
 
Табела 2: Преглед предлога пројеката пријављених на Јавни конкурс, којима  по одлуци Комисије за 
спровођење јавног конкурса (Листа вредновања и рангирања пријављених програма по јавном 
конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине 
Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој) није одобрено финансирање  
 
Редниброј Удружењеграђана 

1 ДисцоверСербиа Прибој  
2 Удружење ”Феникс филм” Пријепоље  
3 Спортско удружење Прибој 3x3 
4 Удружење инжењера Полимља Пријепоље 
5 Спортско удружење Соко – Лим Прибој 
6 Спортско удружење ”Женска кошаркашка омладина Лим”  
7 ”Феникс филм продукција” Пријепоље  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
Увидом у документацију коју су поднела следећа удружења: ДисцоверСербиа Прибој, 
Удружење ”Феникс филм” Пријепоље, Спортско удружење Прибој 3x3, Удружење 
инжењера Полимља Пријепоље, Спортско удружење Соко – Лим Прибој, Спортско 
удружење ”Женска кошаркашка омладина Лим”, ”Феникс филм продукција” Пријепоље, 
Комисија за спровођење конкурса је утврдила да удружења нису испунила потребне услове 
за финансирање пројеката утврђене Правилником о начину, поступку и критеријумима за 
избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Прибој, у делу 
који се тиче испуњавања основних услова за финансирање пројеката или су    поднела 
непотпуну документацију. Чланом 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима за 
избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Прибој 
прописано је да удружења уз образац пријаве на јавни конкурс подносе и програм који 
садржи: назив и седиште удружења, доказ о упису у регистар, одлуку удружења о усвајању 
програма рада за текућу годину (прецизирање на коју се област програм односи), 
финансијски план програма и оверену изјаву овлашћеног лица да ће средства програма  
наменски користити. Удружења грађана којима није одобрено финансирање предлога 
пројеката из буџета општине Прибој за јавни конкурс који се спроводи у 2020. години нису 
испунила услове који се односе на обавезни садржај програма, који се подноси уз пријаву 
на јавни конкурс.  
У табели наводимо утврђене мањкавости из поднетих програма који су идентификовани 
као разлози за неодобравање финансирања поднетих пројеката.  
 
Табела 3: Преглед утврђених разлога за неодбравање финансирања предлога пројеката удружења који 
се односе на поднети програм  
Редниброј Удружењеграђана Недостатак поднетог програма 

1 ДисцоверСербиа Прибој  Удружење не  располаже одговарајућим 
капацитетима 

2 Удружење ”Феникс филм” 
Пријепоље  

Седиште Удружења није на територији 
општине Прибој 

3 Спортско удружење Прибој 3x3 
Непотпуна пријава-недостаје решење о упису 

Удружења у регистар 
 

4 Удружење инжењера Полимља 
Пријепоље 

Седиште Удружења није на територији 
општине Прибој 

5 Спортско удружење Соко – Лим 
Прибој 

Пројекат удружења не испуњава услове за 
финансирање по основу Закона о удружењу 
грађана, већ по основу Закона о спорту 

6 Спортско удружење ”Женска 
кошаркашка омладина Лим”  

Пројекат удружења не испуњава услове за 
финансирање по основу Закона о удружењу 
грађана, већ по основу Закона о спорту 

7 ”Феникс филм продукција” 
Пријепоље  

Непотпуна пријава- непопуњен пријавни 
образац 

 
 
 


