
 На основу члана 2. и члана 9. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор 
програма од јавног интереса да доделу средстава из буџета Општине Прибој, предлога одлуке  
Комисије за спровођење јавног конкурса  за финансирање пројеката Удружења грађана и 
невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2017. годину, председник општине 
Прибој донео је 
 
 

О Д Л У К У 
о избору програма  за финансирање пројеката удружења грађана и  невладиних 

организација из буџета Општине Прибој за 2017. годину  
       
        Општина Прибој ће финансирати следеће пројекте: 
 

1. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама...............593.000,00 дин. 
2. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој   ...................................520.000,00 дин. 
3. Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Пријепоље.............585.000,00 дин.                     
4. Удружење пензионера општине Прибој.......................................................100.000,00 дин.                                                                                   

      5.   Хуманитарна организација „Стара Рашка“ ………………………………...50.000,00 дин. 
      6.   КУД „Дабар“ Прибој.......................................................................................260.000,00 дин. 

 
 Наведени пројекти су у складу са законом, Правилником о начину, поступку и 

критеријумима за избор програма од јавног интереса да доделу средстава из буџета Општине 
Прибој и Јавним конкурсом  за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних 
организација из буџета Општине Прибој за 2017. годину. 

 
 

Образложење 
Предложени пројекти су у складу са јавним интересима и доприносе успешном 

остваривању и спровођењу стратешких циљева и планова Општине Прибој. 
Наведени пројекти пружају услуге које јавна управа није довољно развила, а 

подносиоци пројеката имају развијене капицитете за пружање истих, лакше утврђују и 
препознају потребе одређених група, бржи и шири приступ корисницима, укључивање 
волонтера, смањење трошкова. Наведени прелог одлуке донет је у складу са чланом 38. Закона о 
удружењима, чланом 56. Закона о буџетском систему, као и Законом о локалној самоуправи. 

 
Располагање одговарајућим капацитетима, број чланова, усмеравање програма ка већем 

броју корисника, већи резултати у односу на предожене трошкове, успешност у реализацији 
пројеката, подстицање друштвене солидарности, самопомоћи, помоћ лицима у специфичним 
друштвеним ситуацијама су били приоритетни критеријуми којих се Комисија држала приликом 
одлучивања о предложеним програмима. 

 
 

                                                             ОПШТИНА ПРИБОЈ  
 број 06-53 од  31.05.2017. године 

 
 

             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                          Лазар Рвовић, дипл.правник 
  



                  . 


