Република Србија
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 403-489/16
Датум: 19.07.2016. године
Трг Братства и јединства бр. 1
Пријепоље
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и
83/14), члана 58. Статута општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље''
бр. 4/09 и 12/14), члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних
организација из буџета општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр.
7/10) и Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних,непрофитних и
неполитичких организација (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 11/16),
председник општине Пријепоље доноси:
ОДЛУКУ О
ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И
НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА
2016. ГОДИНУ
1.Пројекти верских организација који ће бити финансирани из буџета
општине Пријепоље за 2016. годину су :
Назив организације
Назив пројекта
Износ
Српска православна црква-Епархија 1. Уређење порте код цркве Светог
1000000,00
Василија Острошког у Пријепољу 2.
Милешевска
Реконструкција и санација
унутрашњег водовода и санитарија
манастира Сељани код Пријепоља
3. Радио Милешева- помоћ и
подршка за рад "Радија Милешева
Исламска заједница СрбијеМешихат Исламске заједнице
Санџака-oдбор Меџлиса Пријепоље
Меџлис Исламске заједнице
Пријепоље

Санација гробља "Косовац" у
Пријепољу

250000,00

Реконструкција Вакуфске куће у
Шарампову

750000,00

2. Пројекти удружења чија је област деловања помоћ особама са
инвалидитетом који ће бити финансирани из буџета општине Пријепоље
за 2016. годину су :
Назив организације
Међуопштинска организација
Савеза слепих Србије-Пријепоље

Назив пројекта
Ми знамо да нас видите

Удружење за помоћ оболелим од
целијакије „Солидарност“,
Пријепоље

Помоћ особама оболелим од
целијакије

200000,00

Удружење особа са развојним
сметњама "Једнакост", Пријепоље

„Једнакост“ за особе са развојним
сметњама

600000,00

Савез цивилних инвалида рата
Златиборског округа - Ужице

Помоћ особама са
инвалидитетом

45000,00

Удружење "Ново доба" ,Пријепоље

Подизање нивоа свести,набавка
помагала,
рехабилитација,спортскорекреативне активности и
запошљавање инвалидске
популације
Мала школа стереотипа и
предрасуда
Помоћ у финансирању опреме за
дијализу и стручних предавања
на тему нефрологија, дијализа и
трансплатација бубрега

45000,00

Удружење грађана „ Алијаса
младих“,Пријепоље
Удружење дијализираних,
трансплантираних бубрежних
болесника-инвалида Здравственог
центра Ужице ОЈ Болница Пријепоље

Износ
190000,00

60000,00
60000,00

3. Пројекти борачких и сличних организација који ће бити финансирани из буџета
општине Пријепоље за 2016. годину су :
Назив организације
Удружење ратних и мирнодопских
инвалида општине Пријепоље

Назив пројекта
Износ
Набавка опреме потребне за рад
62000,00
удружења и слање на бањско
лечење
Општинско удружење бораца
Неговање револуционарних
71000,00
народноослободилачког рата 1941- традиција ослободилачких ратова
1945 и 1999. године
за 2016.годину
Савез потомака ратника 1912-1920 , Реконструкција и обнова Споменика
67000,00
Општински одбор Пријепоље
учесницима Бабинске
буне,Балканских и Првог светског
рата, аутора Милана Филиповића, у
комплексу Меморијалног центра на
Јабуци,Пријепоље

4. Пројекти из области формалног и неформалног образовања и пројекти
међународне сарадње, који ће бити финансирани из буџета општине Пријепоље
за 2016. годину су :

Назив организације
Милешевски културни клуб „Свети
Сава“ ,Пријепоље
Удружење " Форум жена",
Пријепоље
Кинолошко удружење
“Лим“,Пријепоље

Назив пројекта
Износ
40000.00
Издавање годишњака „САВИНДАН“,
бр.27
За здрав живот-Ординација ТВ
40000,00
Форум
Организација међународне изложбе
30000,00
паса свих раса

Одред извиђача „Бошко Буха“,
Пријепоље

Природе смо ми синови, шатор нам
је дом

Интернационална полицијска
Пријатељство без граница
асоцијација,секција Србија,регија
"Простејов-Пријепоље"
Пријепоље
Центар за заштиту људских права и Стоп насиљу и екстремизму
толеранције "Полимље", Пријепоље

75000,00

60000,00

40000,00

Удружење грађана „ Клуб младих
Коловрат-Сељашница“

Клупалиште

20000,00

Удружење пензионера општине
Пријепоље

Међународна сарадња
пензионерских организација

54000,00

Бошњачка културна заједница

64000,00

Клуб „Театар“, Пријепоље

Дијалогом заједнице против
екстремизма и радикализма у
Санџаку
Деца пакла

Планинарски клуб" Камена Гора"

Клинци Планинци II

45000,00

Институт за безбедност у
саобраћају

Едукација и обука запослених у
институцијама које раде садецом и
указивање на важност исправног
коришћења дечијег ауто седишта
Уређење ђачких новина

40000,00

Учитељско друштво Пријепоље

60000,00

32000,00

5. Пројекти из области руралног развоја који ће бити финансирани из буџета
општине Пријепоље за 2015. годину су :
Назив организације
Удружење "Зелена земља- Камена
Гора"
Удружење грађана "Светибор" ,
Камена Гора

Назив пројекта
Гринленд фестивал 2016
Побољшано водоснадбевање у
засеоку Мостиште

360000,00

Друштво пчелара "Пријепоље"

270 матица за 270 нових друштава

70000,00

Клуб младих села Јабука

Постављање сигнализације на
територији месне заједнице Јабука,
као и њене ближе околине
Умножавање броја друштава у
сопственом пчелињаку

70000,00

Друштво пчелара „Рој“,Пријепоље

Износ
30000,00

70000,00

Центар за одрживи развој и развој
пољопривреде „Света Гора“,
Пријепоље
Удружење грађана "Тим систем",
Пријепоље

Развој локалне заједнице кроз
помоћ пољопривредним
газдинствима и удружењима
Засад за будућност

65000,00

Удружење пољопривредних
произвођача „Лим натура“,
Пријепоље

Инсталација соларне сушаре за
сушење воћа, поврћа, зачинског
биља и шумских плодова

300000,00

35000,00

6. Председник општине Пријепоље, закључиће уговор о финансирању
пројекта са организацијама чији ће пројекти бити финансирани, најкасније у року
од 15 дана од дана коначности ове Одлуке.
7. Коначна Одлука о избору пројеката организација који се финансирају из
буџета општине Пријепоље ће бити објављена у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних,непрофитних и
неполитичких организација објављен је у Службеном гласнику општине
Пријепоље, број 11/2016 од 10.06.2016. године.
Конкурс је спровела Комисија формирана Одлуком председника општине
Пријепоље, број 403-788/ 16 од 18.05.2016. године.
За оцењивање пројеката и пријава су важили критеријуми прописани јавним
конкурсом и то :
За верске организације :
- усклађеност пројекта са захтевима конкурса и стратешким актима општине
Пријепоље 0 - 75 бодова;
стручност координатора пројекта и кључних стручњака укључених
у
реализацију пројекта 0 - 10 бодова;
- одрживост пројекта 0-15 бодова ;
- сарадња са локалном заједницом 0 - 15 бодова.
Б. За остале организације :
- усклађеност пројекта са захтевима конкурса и стратешким актима општине
Пријепоље 0 - 45 бодова;
- остварени резултати организације у претходном периоду 0 - 20 бодова;
- материјална опремљеност и кадровска структура 0 - 10 бодова;
- стручност координатора пројекта и кључних стручњака укључених у
реализацију пројкта 0 - 10 бодова;
- одрживост пројекта 0-15 бодова ;
- сарадња са локалном заједницом 0 - 15 бодова.
На конкурс је приспело 39 пријава.

Комисија за спровођење поступка је извршила бодовање имајући у виду
податаке из пристиглих пријава, којима је располагала а од значаја су за
утврђивање бодовне листе, на основу члана 14. Одлуке о начину финансирања
пројеката невладиних организација из буџета општине Пријепоље (“Сл. гласник
општине Пријепоље, број 7/2010) и Јавног конкурса за финансирање пројеката
невладиних,непрофитних и неполитичких организација из буџета општине
Пријепоље за 2016. годину.
Комисија је председнику општине Пријепоље поднела записник о отварању
пријава и извештај који садржи бодовну листу.
На основу поднете документације, затражених износа средстава за финансирање
као и опредељеног износа за финансирање пројеката Одлуком о буџету општине
Пријепоље (“Сл. гласник општине Пријепоље“, број 17/2015), доноси се Одлука као
у диспозитиву.
Правна поука : Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском
већу општине Пријепоље у року од осам дана од дана достављања ове Одлуке.
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Зиндовић

