
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ  
- Комисија за спровођење јавног конкурса-  
  03 Број: 02-22 
Дана:12.04.2019. 
П р и б о ј 
 
               На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/18), Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења 
грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину са 
територије општине Прибој, 03 број: 02-8, донетог 28.02.2019. године и Решења о 
образовању  комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења 
и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину по Јавном конкурсу 
за финансирање пројеката удружења и невладиних организација из буџета општине 
Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој, 03 број 02-7 од 28.02.2019. године, 
Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења и 
невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину , објављује: 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО 
ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2019. 
ГОДИНУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

I 

              Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења 
грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину по Јавном 
конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из 
буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој, предложила је 
следећу Листу програма за која ће бити опредељена средства: 

РЕДНИ БРОЈ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ИЗНОС У РСД 
1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој 2.650.000,00 
2.  Удружење за помоћ МНРО 1.400.000,00 
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 
7. Бошњачка омладина Прибој 200.000,00 
8. Црквено-градски хор „ Свети Кнез Лазар“ (2 пројекта) 200.000,00 
9. Опште удружење предузетника Прибој 100.000,00 
10. ЖКП „Љесковац“ Прибој 100.000,00 
11. Удружење бораца народно-ослободилачког рата 100.000,00 



општине Прибој 
12. Удружење РМВИ општине Прибој 100.000,00 
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 
50.000,00 

19. МОС слепих Пријпоље- подружница Прибој 50.000,00 
20. Удружење глувих и наглувих 50.000,00 
 

II 

              Предложени подносиоци програма су добровољне и невладине непрофитне 
организације у области: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите 
избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и 
промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, 
заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, 
заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја 
спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у 
којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе, и благовремено су 
доставиле пријаве са потребном докуменатацијом, на основу које је утврђено да 
испуњавају објављене критеријуме за доделу финансијских средстава.  

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 

             Председник општине закључиће са подносиоцима програма наведеним у тачки I 
ове одлуке уговоре о утврђивању међусобних права и обавеза. 

V 

Листа програма за која неће бити опредељена средства: 



РЕДНИ БРОЈ  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 
1. Савез цивилних инвалида рата Златиборског округа 
2. Индустријско  добровољно ватрогасно друштво Прибој 
3. Ватрогасно друштво ФАП Прибој 

 

О б р а з л о ж е њ е 

               На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину 
(„Службени лист општине Прибој“, бр. 8/18) расписан је Јавни конкурс за финансирање 
пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој са 
територије општине Прибој  03 број : 02-8, донет 28.02.2019. године. 

               Конкурс је објављен на званичнј интернет страници општине Прибој. 

               Председник општине образовао је конкурсну комисију Решењем 03 број: 02-7, од 
27.02.2019. године. 

               Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката удружења и 
невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. годину по Јавном конкурсу за 
финансирање програма удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој за 
2019. годину са територије општине Прибој, размотрила је пријављене програме према 
критеријумима и мерилима које утврђује наведена Уредба и Јавни конкурс, водећи рачуна 
да предложени програми буду у складу са јавним интересима и доприносе успешном 
остваривању стратешких циљева Општине Прибој и утврсила Листу програма за која ће 
бити опредељена средства и Листу програма за која неће бити опредељена средства. 

            Од укупно пријављених 23 програма, за доделу дотација предлаже се 20 програма.         
. 

           Поука о правном средству: Учесници конкурса имају право приговора на Листу у 
року од осам дана од њеног објављивања на адресу:     

 
 
Општина Прибој 

Комисији за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката 
удружења и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2019. 

годину  
                 31330 Прибој, улица 12. јануара број 108 

. 


