
ИЗВЕШТАЈ 

о реализованој финансијској подршци програмима /пројектима удружења и 

организација од јавног интереса из буџетских средстава општине Бојник у 

2017.години са територије општине Боник 

 

 

 Одлуком о буџету општине Бојник за 2017.годину планирана су средства за 

финансирање /суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од 

јавног интереса са територије општине Бојник у износу од 2.500.000,00 динара. 

 У том циљу расписана су и објављена 3 конкурса, на које је пријаве 

програма и пројеката поднело 13 удружења и организација цивилног друштва. 

Програми /пројекти који су одобрени по поднетим пријавама су следећи: 

 

01. '' Корак до својих права'', подносилац Удружење особа са инвалидитетом 

''Феникс у руци'' Бојник, одобрена средства 350.000,00 динара; 

02. '' Подршка у раду дневном боравку за децу и омладину са сметњама у 

развоју ''Дечија радост у Бојнику'', подносилац Удружење грађана 

''Грађански савет општине Бојник , одобрена средства 90.000,00 динара; 

03. '' Савез слепих – сервис за своје чланство'', подносилац Окружна 

организација слепих Лесковац, одобрена средства 40.000,00 динара ; 

04. '' Набавка основне пчеларске опреме за потребе чланова удружења пчелара 

'' Трут'' Бојник, подносилац Удружење пчелара '' Трут'' Бојник, одобрена 

средства 50.000,00 динара ; 

05. '' Развој пчеларства у општини Бојник'', подносилац Удружење пчелара '' 

Бојник'' Бојник, одобрена средства 260.000,00 динара ; 

06. '' За боље шансе'', подносилац Удружење грађана '' Сабор'' Бојник, 

одобрена средства 250.000,00 динара ; 

07. '' Очување и промоција културно-уметничког стваралаштва, план рада, 

програм и економско-финансијски план за период јануар-децембар 2017г.'' 

подносилац КУД '' Белац'' Придворица, одобрена средства 400.000,00 

динара ; 

08. '' Развој рекреативног туризма кроз едукацију деце и омладине'', 

подносилац Удружење рекреативних риболоваца '' Подгора'' Бојник, 

одобрена средства 100.000,00 динара , 

09. '' Изградња летњиковаца у МЗ Придворица'', подносилац Омладинско 

удружење Придворица, одобрена средства 250.000,00 динара ; 

10. '' Са информационим технологијама у будућност'', подносилац Клуб 

младих Доње Коњувце, одобрена средства 160.000,00 динара , 

11. '' Чишћење Ромског гробља'', подносилац Удружење Ромски центар Бојник 

одобрена средства 150.000,00 динара ; 

12. '' Изградња летњиковца на терену за мали фудбал у Лапотинцу и изградња    

настрешнице крста у Лапотинцу, подносилац Омладинска организација 

Лапотинце'', одобрена средства 268.270,00 динара ; 

13. ''Са голубовима и осталим птицама за бољи живот'', подносилац Удружење 

одгајивача голубова српских високолетача '' СРБ 620 Пуста река'' 

Лапотинце, одобрена средстава 110.000,00 динара . 



 Сви програми и пројекти реализовани су у утврђеном року, најкасније до 

31.12.2017.године , што је регулисано Уговором потписаним између председника 

општине Бојник Небојше Ненадовића и представника /заступника удружења или 

организације. 

 Укупна одобрена средства износила су 2.228.270,00 динара 

 Успешном реализацијом програма и пројеката удружења и организације су 

показале своју спремност и способност да одговорно приступе реализацији 

програма и пројеката и на тај начин допринесу остварењу јавног интереса за који се 

у општини Бојник залажу. То ће са своје стране допринети побољшању услова 

живота и остваривању права особа са инвалидитетом, учесника рата и њихових 

породица, развоју месних заједница и останку младих људи на селу, здравствено 

корисних рекреативних активности грађана Бојника, развоју индивидуалних и 

групних производних активности, развоју културно-уметничког стваралаштва и 

одржању традиције, обезбеђењу мањинских и људских права и заштити животне 

средине. 

 

 

 

                                                                                                      САВЕТНИК 

                                                                                               Гордана Анђелковић  

  


