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Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава удружењима  
за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години 
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Пожега 

 

             На основу члана 9. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (,,Службени гласник РС” 
бр.16/18), члана 14.став 1. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (,,Службени лист 
општине Пожега” бр.14/18 ), Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма 
од јавног интереса на територији општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-83/19 од 12.02.2019. године 
и Решења о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за 
реализовање програма од јавног интереса у 2019. години 01 број 020-119/19 од 15.03.2019.године, 
Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма од 
јавног интереса у 2019. години, утврђује  
 
 
 

ЛИСТУ 
вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу  

за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години 
 

 

 Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса у 2019. години, утврдила је следећу Листу програма који су испунили 

услове  Јавног конкурса и  за које ће бити опредељена средства: 

Р.бр Назив подносиоца пријаве програма Назив програма Број 

бодова 

Потраживана 

средства од 

општине 

Износ 

одобрених 

средстава 

1. Удружење  СРЕТЕЊЕ, Пожега Стратешко планирање у месним 

заједницама 

60,0 450.000,00 410.800,00 

2. ,,Добровољна Ватрогасна бригада 

Тометино Поље”, Пожега 

Опремање Ватрогасне станице 

Тометино Поље 

60,0 372.302,00 372.302,00 

3. Удружење ,, УНИЈА ЖЕНА”, Пожега Дечија игралишта - Одрастање са 

осмехом 

50,0 437.500,00 342.400,00 

4. ДРУШТВО ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА 

КРВИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ЗЛАТИБОРСКОГ 

ОКРУГА ,,КАП ПО КАП - ЖИВОТ”- 

УЖИЦЕ 

Реализација плана давалаштва ДДДК 

кап по кап - живот 

49,4 94.600,00 94.600,00 

5. Удружење ,,Еко Воће Ариље”, Ариље Од сељака до европског првака - наша 

пољопривреда стабилна и јака 

47,8 175.000,00 175.000,00 



6. САВЕЗ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА  

ОКРУГА ЗЛАТИБОРСКОГ УЖИЦЕ, 

Ужице 

Сервис за помоћ и подршку цивилним 

инвалидима рата 

47,0 30.000,00 30.000,00 

7. Удружење Покрет млади за  

Пожегу, Пожега 

Информисан пољопривредник -

модеран пољопривредник 

45,0 401.000,00 308.100,00 

8. Друштво за церебралну  и дечију 

парализу општине Пожега, Пожега 

,,Заједно можемо све” - Клуб за 

подршку особама са инвалидитетом и 

сметњама у развоју 

43,0 1.467.000,00 294.400,00 

9. Удружење  Иницијатива, Ужице Дани истраживача у Пилатовићима 

 

36,0 353.500,00 246.500,00 

Изабрани подносиоци програма су удружења која су благовремено доставила пријаве са 

потребном документацијом, на основу којих је извршено вредновање и рангирање и утврђено да 

испуњавају објављене критеријуме за доделу финансијских средстава. 

II 

Листа програма који нису испунили услове Јавног конкурса и за које неће бити опредељена 

средства: 

Р. 
бр. 

Назив подносиоца пријаве програма Назив програма Образложење 

1 
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА 
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, Пожега 

,,Неговање традиције 
ослободилачких ратова” 

Комисија одбацује пријаву и констатује да у 
складу са Јавним конкурсом за доделу 
средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса на територији 
општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-
83/19 од 12.02.2019. године, тачка 11. 
Спровођење конкурса став 3, пријава није 
комплетна: у обрасцу пријаве тачка 4.2.2 није 
попуњена, и није попуњен наративни буџет 
програма (Анекс 3). Поред тога, предлог 
програма не испуњава формалне критеријуме: 
поднети предлог програма премашује 
максимално дозвољено време-рок реализације 
програма, обзиром да је у поднетој пријави 
наведена дужина програма 12 месеци, а у 
Јавном конкурсу је условљено да се програм 
мора завршити најкасније до 31.12.2019.године 
(дужина трајања програма је до 8 месеци ). 

2 
Еколошко удружење ,,Чувари природе”, 
Пожега 

,,Пожешка школа орнитологије” 

Комисија одбацује пријаву и констатује да у 
складу са Јавним конкурсом за доделу 
средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса на територији 
општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-
83/19 од 12.02.2019. године, тачка 11. 
Спровођење конкурса став 3. поднета пријава 
није комплетна: недостаје примерак пријаве на 
ЦД-у, копија завршног рачуна за претходну 
годину (биланс стања и биланс успеха) 
односно доказ да је предат завршни рачун у 
АПР. 



 

 

3. 

Удружење глувих и наглувих  за Град 
Ужице, Општине Ариље, Косјерић, 
Нова Варош, Пожега, Прибој, 
Пријепоље, Сјеница и Чајетина, Ужице 

,,Чујмо све нечујне” 

Комисија одбацује пријаву и констатује да у 
складу са Јавниим конкурсом за доделу 
средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса на територији 
општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-
83/19 од 12.02.2019. године, тачка 11. 
Спровођење конкурса став 3. поднета пријава 
није комплетна: недостаје примерак пријаве на 
ЦД-у. 

 

 

4. 

 

Удружење грађана ,,Центар за развој 
пољопривреде и села - ЗЕЛЕНА 
КОТЛИНА”, Пoжега 

Пет парк 

Комисија одбацује пријаву и констатује да у 
складу са Јавним конкурсом за доделу 
средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса на територији 
општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-
83/19 од 12.02.2019. године, тачка 11. 
Спровођење конкурса став 3. поднета пријава 
није комплетна: недостаје један штампани 
примерак пријаве, примерак на ЦД-у, копија 
завршног рачуна за претходну годину (биланс 
стања и биланс успеха ). 

5. 
Удружење ратних војних инвалида 
Пожега, Пожега 

Социјално - хуманитарне 
активности УРВИ Пожега 

Комисија одбија пријаву и констатује да у 
складу са Јавним конкурсом за доделу 
средстава удружењима за реализовање 
програма од јавног интереса на територији 
општине Пожега у 2019. години, 01 број 020-
83/19 од 12.02.2019. године, тачка 11. 
Спровођење конкурса став 4, предлог програма 
не испуњава формалне критеријуме: поднети 
предлог програма премашује максимално 
дозвољено време-рок реализације програма, 
обзиром да је у поднетој пријави наведена 
дужина програма 12 месеци, а у Јавном 
конкурсу је условљено да се програм мора 
завршити најкасније до 31.12.2019.године 
(дужина трајања програма је до 8 месеци). 

 

III 

Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року 
од 3 (три) радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма по 
Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. 
години. 

Увид се може извршити у периоду 3, 4. и 5. априла 2019. године, у времену од 07.00 до 15.00 

часова у просторијама Општинске управе Пожега (канцеларија 33 ). 

 

                                                                          IV 

На Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години учесници Јавног 

конкурса имају право приговора у року од 8 (осам) дана од њеног објављивања. 

Приговор у затвореној коверти, може се доставити непосредно преко писарнице општине Пожега  

или поштом на адресу: Општинско веће општине Пожега, Трг Слободе број 9, са назнаком: „ПРИГОВОР 

ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ”. 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                    Миладин Филиповић 


