
                                                                                                       

                                                                                                            

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЈНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Комисија за избор програма 

и пројеката од јавног интереса 

03 Број: 144-91-7/2018 

Датум: 30.07.2018..г. 

Б о ј н и к 

 

 

 На основу Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе 

средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Бојник за 

подстицање програма  од јавног интереса која реализују удружења (''Сл.гласник 

града Лесковца, бр. 8/18) ,  и Одлуке Општинског већа општине Бојник 03 Број: 

144-91-2/18 од 25.05.2018.године (''Сл.гласник града Лесковца'',бr.10/18), а по 

објављеном Јавном позиву за финансирање или суфинансирање  програма 

/пројеката удружења у областима: борачко-инвалидска заштита, заштита лица са 

инвалидитетом, заштита и промовисање људских и мањинских права, културе, 

одрживог развоја и други програми у којима удружење искључиво и непосредно 

следи јавне потребе  за 2018.годину од 28.05.2018.године, Комисија за избор 

програма и пројеката од јавног интереса доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2018.годину у 

областима одрживог развоја, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са 

инвалидитетом и других програма у којима удружење искључиво и непосредно  

следи јавне потребе  

 

 

 Комисија у саставу: 

1. Анђелковић Гордана, председник Комисије, 

2. Бранковић Саша, члан Комисије, 

3. Митровић Милутин, члан Комисије. 

4. Настић Александар, члан Комисије, 

5. Стојановић Александар, члан Комисије, 

 

изабрала је следеће пројекте у областима одрживог развоја, борачко-инвалидске 

заштите, заштите лица са инвалидитетом и других програма у којима удружење 

искључиво и непосредно следи јавне потребе : 

 



1. '' Пуста река – река меда'', подносилац Удружење пчелара '' Бојник'', Бојник, 

( вредност пројекта који финансира општина Бојник 386.000,00 динара) , 

 

2. ''  Куповина неопходних машина за пчеларење'', подносилац Удружење 

пчелара '' Трут'', Бојник,  (вредност пројекта 100.000,00 динара) , 

 

3. ''  Развој рекреативног риболова кроз едукацију деце и омладине'', 

подносилац Удружење рекреативних риболоваца '' Подгора'', Бојник, 

(вредност пројекта  200.000,00 динара, 

 

4. '' Уређење црквеног дворишта и терена за мали фудбал у Придворици'', 

подносилац  Омладинско удружење Придворица (вредност пројекта 

80.600,00 динара), 

 

5. '' Птице су важне'', подносилац Удружење одгајивача голубова српских 

високолетача'' СРБ 620 Пуста Река''- Лапотинце,  (вредност пројекта 

100.000,00 динара ), 

 

6. '' Да вратимо људе у парк'', подносилац Клуб младих Доње Коњувце,   

(вредност пројекта 160.000,00 динара), 

 

7. '' Здравом едукацијом до неговања традиције'', подносилац Удружење 

бораца '' Сабор'' Бојник, (вредност пројекта  299.500,00 динара), 

 

8. '' Савез слепих-сервис за своје чланство'', подносилац Окружна организација 

слепих Лесковац, ( вредност пројекта 40.000,00 динара) . 

 

 

                                                О б р а з л о ж е њ е : 

 

 

 На Јавном позиву за финансирање /суфинансирање програма и пројеката  

удружења  за 2018.годину, у областима: борачко-инвалидска заштита, заштита  

лица са инвалидитетом, заштита и промовисање људских и мањинских права, 

културе,  одрживог развоја и других програма у којима удружење искључиво и 

непосредно следи јавне потребе,  објављеног 28.05.2018.године, пријаве на Јавни 

позив поднело је 10 удружења. 

Комисија за избор програма /пројеката на својој првој  седници одржаној 

10.07.2018.године, размотрила је  пројекте два  удружења и то : Грађанског савета 

општине Бојник и КУД ''.Белац'', Придворица, у областима одрживог развоја и 

културе. 

 Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса констатовала је да  

су предложени  пројекти ова два удружења испунили формално-правне услове 

прописане Јавним позивом, као и да су  у складу са јавним интересима и потребама 

грађана Бојника. 



 На наредне три  седнице Комисије за избор програма/пројеката од јавног 

интереса одржаних 13-ог, 19-ог и 27-ог јула 2018.године  размотрено је преосталих 

осам пројеката, од испуњености формално-правних услова до анализе садржаја и 

циљева пројекта. Сви пројекти испунили су формално-правне услове и испуњавају 

јавне интересе грађана општине Бојник. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против одлуке Комисије може се уложити 

жалба Општинском већу општине Бојник у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

Одлуке. 

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Гордана Анђелковић 


