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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЈНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Комисија за избор програма 

и пројеката од јавног интереса 

03 Број: 96-38-2/2017 

Датум: 20.07.2017.г. 

Б о ј н и к    

 

 

 На основу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за 

реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса (''Сл.гласник 

града Лесковца, бр.25/15, 37/16, 46/16 и 4/17) и Одлуке Општинског већа општине 

Бојник 03 Број: 96-38-1/2017 од 08.05.2017.године (''Сл.гласник града Лесковца'',  

бр.8 /17) , а по објављеном Јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2017.годину од 

11.05.2017.године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса 

доноси 

 

    

О  Д  Л  У  К  У 

 

     о избору пројеката удружења и организција од јавног интереса за 2017.годину 

 

 Комисија у саставу: 

- Анђелковић Гордана, председник Комисије, 

- Анђелковић Владица, члан Комисије, 

- Аранђеловић Ивица, члан Комисије, 

 

изабрала је следеће пројекте: 

 

1. '' Корак до својих права'', подносилац Удружење особа са инвалидитетом 

''Феникс у руци'' Бојник ( број бодова  57,00 ), 

2. '' Подршка у раду дневном боравку за децу и омладину са сметњама у 

развоју '' Дечија радост'' у Бојнику, подносилац Удружење грађана 

''Грађански савет општине Бојник'' (број бодова  55,00 ), 

3. '' Савез слепих – сервис за своје чланство'', подносилац Окружна 

организација слепих Лесковац (број бодова  53,00 ), 

4. '' Набавка основне пчеларске опреме за потребе чланова удружења пчелара 

''Трут'', подносилац Удружење пчелара '' Трут'' (број бодова  51,00), 

5. '' Развој пчеларства у општини Бојник'', подносилац Удружење пчелара   

''Бојник'' ( број бодова  50,66 ),  



6. '' За боље шансе'', подносилац Удружење грађана '' САБОР'' Бојник ( број 

бодова  49,30 ), 

7. '' Очување и промоција културно уметничког стваралаштва, план рада, 

програм и економско-финансијски план за период јануар-децембар 2017.г.'', 

подносилац Културно уметничко друштво ''Белац-Придворица'',Придворица 

( број бодова  48,66 ), 

8. '' Развој рекреативног туризма кроз едукацију деце и омладине'', подносилац 

Удружење рекреативних риболоваца ''Подгора'' Бојник (број бодова  48,00 ), 

9. '' Изградња летњиковца у МЗ Придворица'', подносилац Омладинско 

удружење Придворица ( број бодова  44,30 ) . 

 

 

                                           

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

 

         На Јавном конкурсу за финансирање /суфинансирање програма и пројеката 

удружења и организација од јавног интереса за 2017. годину, расписаног од стране 

Општинског већа општине Бојник  08.05.2017.године, а објављеног  11.05.2017.год. 

пријаве на Јавни конкурс поднело је 12 удружења. Комисија за избор програма /  

пројеката на седници одржаној 28.06.2017.године утврдила је да 3 удружења не 

испуњавају формално-правне услове прописане Јавним конкурсом на основу 

Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за реализовање 

пројеката удружења и организација од јавног интереса. 

 

 Удружења чији пројекти нису испунили формално-правне услове су: 

 

1. Омладинска организација Лапотинце, пројекат: '' Изградња настрешнице 

крста и уређење површине около истог у селу Лапотинцу'' , због 

непотпуне документације, 

2. Клуб младих Доње Коњувце, пројекат: '' Са информационим 

технологијама у будућност'', због непотпуне документације, 

3. Удружење одгајивача голубова српских високолетача ''СРБ 620 Пуста 

Река'' Лапотинце, због непотпуне документације. 

 

 

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 


