
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ  
Председник општине  
03 Број: 111-13-7 
Дана: 24.08.2021. 
П р и б о ј 
 

 

          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 18. Одлуке о поступку доделе и 
контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава 
за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији 
општине Прибој (''Службени лист општине Прибој“, број 1/21)  и члана 44. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016- 
др.закон и 47/2018), председник доноси : 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2021. години 

 

I 

   За реализацију програма од јавног интереса у 2021. години, финансијска средства 
додељују се следећим удружењима: 

Р. 
Б. 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОГРАМА ИЗНОС 
 У РСД 

БРОЈ 
БОДОВА 

1. Друштво за церебралну и дечју 
парализу Прибој 

Путем снова 1.500.000,00 135 

2.  Удружење за помоћ МНРО 
Прибој 

Оспособљавање деце 
ометене у развоју за 
нормалан рад и развој у 
средини у којој живе 

1.140.000,00 133 

3.  Удружење РВИ  и ППБ Прибој Усавршавање и социо-
економска инклузија РВИ и 
породица погинулих бораца 

400.000,00 120 

4.  Центар за хуманитарни рад 
„Хајрат“- канцеларија у Прибоју 

Обезбеђивање средстава за 
рад Вакуфске кухиње Прибој 

300.000,00 115 

5. Хуманитарна организација Хуманитарна и друштвено- 300.000,00 105 



„Стара Рашка“- испостава у 
Прибоју 

социјална помоћ Прибоју 

6. Удружење грађана „Јастреб“ 
Прибој 

Чисте и уређене обале Лима- 
Туристички потенцијал 
општине Прибој 

200.000,00 100 

7. Удружење грађана „ГРИН 3“ 
Прибој 

Еколошка будућност Прибоја 200.000,00 98 

8. Организација удружења 
пензионера Прибој  

14. Олимпијада спорта, 
здравља и културе трећег 
доба у Врњачкој бањи 

100.000,00 95 

9. Удружење грађана „Стари 
Прибој“ 

Староприбојци за Прибојце 100.000,00 95 

10. Еколошко удружење „Ожаљ“ Школа природе „Чардак ни на 
небу ни на Земљи“ 

100.000,00 95 

11. Организација удружења 
пензионера Прибој 

Материјална помоћ 
најсиромашнијим 
пензионерима у виду 
животних намирница и 
хигијенских потреба 

100.000,00 95 

12. Друштво гуслара Прибој Традиционално певање уз 
гусле 

100.000,00 90 

13. „КУД Прибој ФАП“ Сачувајмо нашу културу кроз 
игру и песму 

100.000,00 89 

14. Удружење грађана „Рејан“ 
Прибој 

Издавање и промоција књиге 
„Знаменити прибојски 
великани“ 

100.000,00 85 

15. Бошњачка омладина Прибој  Промоција савремене 
Бошњачке књижевности 

100.000,00 85 

16. Удружење Богдан Матеј Арт Ликовна креативна 
радионица 

100.000,00 79 

17. Удружење грађана „Женски глас 
Прибоја“ 

Рука помоћи за наше грађане 60.000,00 64 

 

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 2021. годину („Службени лист општине Прибој“ 
број 16/20, „Службени лист општине Прибој” број 1/21 и „Службени лист општине 
Прибој“ број 2/21), обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и 
невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, 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 2021:133/0, у расположивом износу од 5.000.000,00 динара. 

IV 

         Ово решење објавити на званичној интернет страници Општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      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 и Одлуком о поступку доделе и контроле 
коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији 
општине Прибој (''Службени лист општине Прибој“, број 1/21) – у даљем тексту : Одлука,  
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 18. Одлуке 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 и Одлуке, расписан је Јавни конкурс за финансирање 
пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој са 
територије општине Прибој у 2021. години, 03 број: 111-13 од 12.07.2021. године. 

      Конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Прибој. 

     Председник општине образовао је Конкурсну комисију, решењем 03 број: 111-13-2 од 
12.07.2021. године. 



  Конкурсна комисија размотрила је пријављене програме према критеријумима и 
мерилима које утврђују наведене Уредба и Одлука, 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 12.08.2021.године, на коју није било поднешених 
приговора. 

     Од укупно пријављених 20 програма, за доделу средстава изабрано је 17. 

     Програми следећих удружења нису изабрани за доделу средстава: 

 

Р. Б. НАЗИВ  
УДРУЖЕЊА 

1. Дисцовер Сербиа Прибој  
2. ЕлектРобот Прибој  
3. МОС слепих Пријепоље, Прибој и Нова Варош 

 

    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 

 


