РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИБОЈ
Председник општине
03 Број: 06-51/2019
22.04.2019.год.
Прибој

На основу члана 9. Став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 2. Правилника о начину, поступку и

критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Oпштине
Прибој и 44. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,47/2018),

председник доноси :

РЕШЕЊЕ
о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2019. години

I
За реализацију програма од јавног интереса у 2019. години, финансијска средства
додељују се следећим удружењима:

1.

РЕДНИ
БРОЈ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

ИЗНОС У РСД
2.650.000,00

2.

Друштво за церебралну и дечју парализу
Прибој
Удружење за помоћ МНРО

3.

Удружење РВИ и ППБ Прибој

400.000,00

4.

Удружење жена „Сачувајмо село“ Прибој

250.000,00

5.

КУД „Дабар“ Прибој

200.000,00

6.

„ПРИМУС“

200.000,00

1.400.000,00

7.

Бошњачка омладина Прибој

200.000,00

8.

200.000,00

9.

Црквено-градски хор „ Свети Кнез Лазар“
(2 пројекта)
Опште удружење предузетника Прибој

10.

ЖКП „Љесковац“ Прибој

100.000,00

11.

100.000,00

12.

Удружење бораца народно-ослободилачког
рата општине Прибој
Удружење РМВИ општине Прибој

13.

Еколошко удружење „Ожаљ“

100.000,00

14.

Удружење пчелара Прибој

100.000,00

15.

КУД „Прибој-ФАП“

100.000,00

16.

Удружење грађана „ГРИН 3“ Прибој

50.000,00

17.

Удружење грађана „Јастреб“ Прибој

50.000,00

18.

Удружење бубрежних болесника на
дијализи општине Прибој
МОС слепих Пријепоље- подружница
Прибој
Удружење глувих и наглувих

50.000,00

19.
20.

100.000,00

100.000,00

50.000,00
50.000,00

II
Општина Прибој закључиће са подносиоцима програма наведеним у тачки I овог
решења уговоре, којима ће уредити међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна.

III
Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину („Службени лист општине
Прибој“, број 8/18 ) обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и
невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, Програм: 1201- Развој културе и
информисања, Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања, Функционална класификација: 840- Остале услуге

заједници, Економска класификација: 481000- Дотације невладиним организацијама,
Позиција у буџету за 2019:95/0, у расположивом износу од 6.500.000,00 динара.

IV
Ово решење објавити на званичној интернет страници Општине Прибој.

Образложење
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник
РС, бр. 16/18 ) – у даљем тексту: Уредба, прописани су , између осталог, критеријуми,
услови и поступак доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма које реализују удружења, а која су од јавног интереса,
на основу јавног конкурса који расписује надлежни орган. Чланом 2. Правилника о
начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу
средстава из буџета Oпштине Прибој,прописано је да о избору програма одлучује
председник општине на предлог комисије.
Наведеном уредбом је прописано, између осталог, да Листу вредновања и рангирања
пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава, утврђује конкурсна комисија коју образује руководилац надлежног
органа ( члан 9. став 1 ); да учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана
од дана њеног објављивања ( члан 9. став 4 ); да одлуку о избору програма којима се из
буџета Републике Србије додељују средства за подстицање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење приговора ( члан 9. став 6 ).
На основу овлашћења из Уредбе, расписан је Јавни конкурс за финансирање пројеката
удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој са територије
општине Прибој у 2019. години, 03 број: 02-8 од 28.02.2019. године.
Конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Прибој.
Председник општине образовао је Конкурсну комисију, решењем 03 број: 02-7 од
27.02.2019. године.
Конкурсна комисија размотрила је пријављене програме према критеријумима и
мерилима које утврђује наведена Уредба, односно Јавни конкурс и водећи рачуна да
предложени програми доприносе успешном остваривању и спровођењу стратешких

планова и циљева Општине Прибој, утврдила је Листу вредновања и рангирања
пријављених програма дана 12.04.2019.године ,на коју није било поднешених приговора.
Од укупно пријављених 23 програма, за доделу средстава изабрано је 20.
Програми следећих удружења нису изабрани за доделу средстава:

РЕДНИ БРОЈ
1.
2.
3.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
Савез цивилних инвалида рата
Златиборског округа
Индустријско добровољно ватрогасно
друштво Прибој
Ватрогасно друштво ФАП Прибој

Поука о правном средству: Ово решење је коначно и против истог се може покренути
управни спор. Тужба се подноси Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања
овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Лазар Рвовић, дипл. правник

