
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЈНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Комисија за избор програма/пројеката 

удружења и организација од јавног интереса 

03 Број: 96-38-2/17 

Датум. 12.07.2017.г. 

Б о ј н и к 

  

 

На основу члана 9. став 2. Правилника  о критеријумима и поступку доделе 

средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса        

('' Сл.гласник града Лесковца'', бр.25/15,37/16, 46/16 и 4/17) , Комисија за избор 

програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса објављује: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив 

удружења 

Назив 

пројекта 

Потраживана 

средства од 

општине 

Број 

бодова 

Предлог за 

финансирање/ 

суфинансирање 

1. 

Удружење 

особа са 

инвалидитетом 

''Феникс у 

руци'' Бојник 

'' Корак до својих 

права'' 

350.000,00                            57,00 350.000,00 

2. 

Удружење 

грађана 

''Грађански 

савет општине 

Бојник'' 

''Подршка у раду 

дневном боравку 

за децу и 

омладину са 

сметњама у 

развоју ''Дечија 

радост''у Бојнику 

  90.000,00 55,00   90.000,00 

3. 

Окружна 

организација 

слепих 

Лесковац 

''Савез слепих-

сервис за своје 

чланство'' 

  40.000,00 53,00   40.000,00 

 4. 

Удружење 

пчелара ''Трут'' 

Бојник 

''Набавка основне 

пчеларске опреме 

за потребе 

чланова удружења 

пчелара ''Трут'' 

  50.000,00 51,00   50.000,00 

5. 

Удружење 

пчелара 

''Бојник'' 

''Развој пчеларства 

у општини 

Бојник'' 

260.000,00 50,66 260.000,00 



6. 

Удружење 

грађана 

''САБОР'' 

Бојник 

'' За боље шансе'' 250.000,00 49,30 250.000,00 

7. 

Културно 

уметничко 

друштво 

''Белац-

Придворица'' 

Придворица 

''Очување и 

промоција 

културно 

уметничког 

стваралаштва,план 

рада,програм и 

економско-

финансијски план 

за период јануар -

децембар 2017.г.'' 

520.000,00 48,66 400.000,00 

8. 

Удружење 

рекреативних 

риболоваца 

''Подгора'' 

Бојник 

''Развој 

рекреативног 

туризма кроз 

едукацију деце и 

омладине'' 

100.000,00 48,00 100.000,00 

9. 

Омладинско 

удружење 

Придворица 

'' Изградња 

летњиковца у МЗ 

Придворица 

250.000,00         44,30 250.000,00 

 

 

У складу са чланом 4. став 1. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног 

интереса    (''Сл.гласник града Лесковца, бр.25/15, 37/16, 46/16 и 4/17), Комисија је 

вредновање и рангирање пристиглих пријава програма /пројеката вршила на основу 

следећих критеријума: 

 

- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и 

локалном  нивоу  0-10 бодова, 

- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана  0-10 бодова, 

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у 

специфичним животним ситуацијама  0-10 бодова,  

-    усмереност ка што већем броју корисника  0-10 бодова, 

- степен успешности апликаната у реализовању претходних програма и 

пројеката  0-10 бодова, 

- располажу капацитетима за реализацију програма /пројеката уз референце 

које поседују  0-10 бодова, 

- могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предвиђене трошкове  0-10 

бодова . 

 

    Максималан број бодова је 70. 

 

 



ЛИСТА ПРИЈАВА ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 

                       ФОРМАЛНО-ПРАВНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив подносиоца Назив пројекта Образложење 

1. 

Омладинска организација 

Лапотинце 

''Изградња 

настрешнице крста 

и уређење 

површине около 

истог у селу 

Лапотинцу'' 

Непотпуна 

документација 

2. 

Клуб младих Доње Коњувце ''Са 

информационим 

технологијама у 

будућност'' 

Непотпуна 

документација 

3. 

Удружење одгајивача голубова 

српских високолетача ''СРБ 620 

Пуста Река'' Лапотинце 

''Са голубовима и 

осталим птицама 

за бољи живот'' 

Непотпуна 

документација 

 

 

Приговор на листу вредновања и рангирања пројекта/програма по Јавном 

конкурсу може се изјавити у року од пет дана од објављивања листе на Интернет 

порталу општине Бојник, препорученом поштом или непосредно преко писарнице 

општинске управе Бојник.  

 

  

 

                            КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА  

                      УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Гордана Анђелковић 

                                                               

           

 

 

 

 

 

           


