Република Србија
ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 202-72-a/2013
Датум: 20.05.2013.године
Трг Братства и јединства бр. 1
Пријепоље
На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних
организација из буџета општине Пријепоље (''Сл. гласник општине
Пријепоље'' бр. 7/2010) и Јавног конкурса за финансирање пројеката
невладиних,непрофитних и неполитичких организација (''Сл. гласник
општине Пријепоље'' бр. 5/2013), председник општине Пријепоље доноси:
ОДЛУКУ О
ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И
НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
1.Пројекти верских организација који ће бити финансирани из буџета
општине Пријепоље за 2013. годину су :
Назив верске организације
Епархија Милешевска

Ријасет Исламске заједнице
Србије
Исламска заједница у Србији

Назив пројекта
Пројекат грађевинских и
грађевинско- занатских радова
стамбене зграде у порти цркве
Свети Василије Острошки
Унапређење стања верских
објеката
Рестаурација и опремање учионице
и молитвеног простора у Синанбеговој џамији

Износ
1300000.00

650000.00
650000.00

2. Пројекти невладиних организација који ће бити финансирани из буџета
општине Пријепоље за 2013. годину су :
Назив организације
Удружење грађана „Алијаса младих“

Удружење грађана „Коловрат“
Удружење „Баковића колиба“
Удружење туристичких водича
„Пријепоље“

Назив пројекта
Могућност запошљавања
младих општине
Пријепоље и каријерно
упућивање на актуелне
струковне захтеве тржишта
Сабор трубача -Коловрат
Сајам домаћих производа
Пријепоље које волим

Износ
40000.00

40000.00
49000.00
49500.00

Центар за одрживи развој
„Путевима традиције“
Форум жена Пријепоље
Омладинска организација „СКОК“
ПСК „Коловрат“
Удружење ратних и миродопских
војних инвалида
Удружење сточара „Агророкер“
Скијашки клуб „ СОКО“
УГ Клуб младих „ Коловрат Сељашница“
Теле – информатички центар

Очување старих заната

50000.00

За Пријепоље у цвећу
Камп за изградњу
заједнице
Фото- сафари и активни
туризам у циљу развоја
руралних средина
Помоћ и обилазак војних и
мирнодобских инвалида
Дани села-Ивање
Унапређење и изградња
скијалишта на Јабуци
Стил живота-без алкохола

50500.00
51000.00

Едукација на пољу
рачунарских система и
информационих
технологија
Центар за одрживи развој „Бабине“
Механизовано шишање
оваца
Угоститељско-туристичко удружење Развој угоститељства у
„Пријепоље“
општини Пријепоље
Милешевски културни клуб „Свети
Издавање годишњака
Сава“
“Савиндан“
Бошњачка културна заједница
Израда приручника о
правима бошњачке
националне заједнице у
републици Србији
Планинарски клуб “Камена Гора“
Клинци планинари
Рафтинг клуб „Лучице“
Отварање купалишта-Лим –
Лучице и реализација еко
трибине
УГ „Нова Визија“
Живимо толерантно-без
предрасуда,мржње и
насиља
Академија борилачких
Промоција здравих стилова
вештина“Раиден“
живота
Савез извиђача Србије
Буди спреман
Удружење „Биос“
Јачање заштите потрошача
у општини Пријепоље
Удружење грађана „Јадовник – Оаза Сигнал + сигнализација нетакнуте природе“
бициклизација
Удружење „Модул“
Саветовалиште за
превенцију од настанка
ХТА и могућих

55000.00

59000.00
59500.00
60000.00
60500.00
61000.00

62000.00
69500.00
70000.00
70500.00

75000.00
79500.00

80500.00

84500.00
140000.00
85500.00
100000.00
128300.00

Спортски клуб „ МИКС“
Центар за заштиту људских права и
толеранцију „Полимље“
Клуб „Театар“
„Ново доба“
Радио клуб „ Градина“

Кајак кану клуб
Удружење особа са развојним
сметњама „Једнакост“

компликација
Три месеца бесплатног
фитнеса за лепши пол
Љетња школа људских
права
Театар без завесе
Промоција права особа са
инвалидитетом
Уређење и изградња
телекомуникационе
инфраструктуре клуба и
заједничких система
аматерских радиокомуникација
Млади за Лим
“Једнакост“ за особе са
развојним сметњама

157000.00
170000.00
170000.00
208000.00
350000.00

330000.00
960000.00

3. 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.
4. 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 расписан је дана 29.04.2013. године.
Конкурс је спровела Комисија
формирана Одлуком председника
општине Пријепоље, број 020-72/2013 од 12.03.2013. 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 су приспеле 3 пријаве за верске организације и 47 пријава за
невладине организације.
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.
Комисија је председнику општине Пријепоље поднела записник о отварању
пријава, извештај и бодовну листу.
На основу коначне бодовне листе, затражених износа средстава за
финансирање као и планираног износа за финансирање пројеката из буџета
општине Пријепоље за 2013. годину,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
Емир Хашимбеговић

