
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                            

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА    

ОПШТИНСКА УПРАВА                                             

Број II-02-8/2021-7 

Куршумлија, 04.03.2021.године 

 

Записник 

                Комисије за спровођење јавног конкурса за финасирање програма од јавног интереса удружења 

грађана која су регистрована на територији општине Куршумлија одржан 04.03.2021.године у 11 часова 

у саставу Данијела Симић председник, Славиша Миленковић  члан Марија Милановић члан . 

Укупна расположива средства за реализацију пројекта по овом конкурсу (II-02-8/2021-7) од 

29.01.2021.године) износ 2.000.000,00 динара. 

Конкурсну документацију поднели су : 

1.УДРУЖЕЊЕ ЕТНО РАДИОНИЦА-ЕНЕРГИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ носилац пројеката Слободанка 

Симић назив пројекта „Здрава храна“ план 100.000,00 предлог 50.000,00 

2. Чувар Беле цркве носилац пројекта Александар Милосављевић  назив пројекта  „Очување 

традиције“ план130.000,00 предлог  30.000,00 

3.ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР СРИЈЕ ПЕНАТИ носилац пројекта Никола Јовановић назив пројекта 

„Пројектно управљање“ план 300.000,00 предлог 0 

4. ДРУШТВО ПЧЕЛАРА „ТОПЛИЦА“ носилац пројекта Божур Илић назив пројекта „ Едукација 

пчелара „ план 150.000,00 предлог 80.000,00 

5.КРЕАТИВНА КУРШУМЛИЈА носилац пројекта Миломир Јаснић назив пројекта „ Традиција у 

креативну будућност“ план 274.000,00 предлог 0 

6.УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА носилац пројекта Владимир Јаковљевић назив пројекта  “ Едукација, 

дружење,рекреација и информација „ план 200,000,00 предлог 0 

7. УДРУЖЕЊЕ „КОСТА ПЕЋАНАЦ“ носилац пројекта Миле Копривица назив пројекта „Засијаше 

гробови Солунаца“ план 150.000,00 предлог  45.000,00 

8. ЕКОЛОШКИ КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ТЕСНА ТОПЛИЦА“носилац Милош Вучић 

назив прјекта „Очистимо реке Куршумлије“ план 50.000,00 предлог 0 

9. ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР РАДАНСКОГ ПОДРУЧЈА носилац пројекта ДРАГАН СИМИЋ  назив 

пројекта Представљање туристичког потенцијала Радана план  250.000,00 предлог 50.000,00 

10. МО САВЕЗ СЛЕПИХ носилац пројекта Зоран Радисављевић назив пројекта „Исти као сви“ план 

708.904,00 предлог 520.000,00 

11. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА  носилац пројекта Љиљана Савић назив пројекта „Хуманитарне 

организације за децу“ план 100.000,00  предлог 0 

12. ГЛУВИ И НАГЛУВИ  носилац пројекта  Даница Симић назив пројекта „И руке говоре“ план 

400.000,00 предлог 100.000,00.  



13. КУД „Бата Лачковић“носилац пројекта Лела Чавић назив пројекта „Завичај“ план назив 500.000,00 

предлог  350.000,00. 

14. УДРУЖЕЊЕ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА“ЛАСТА „носилац пројекта Љиљана Вукашиновић 

назив пројекта Градимо срећу за безбрижност деце план 361.000,00  предлог  50.000,00 

15. СРБ 518 ЗОРАН РАЛИЋ ПОП носилац пројеката Бојан Јовановић назив Такмичење, едукација и 

унапређење голубарског спорта и очување птица и ситних животиња за 2021.годину план 130.000,00 

предлог  30.000,00 

16. ГВОЗДЕНИ ПУК ИГРИШТЕ“-носилац пројекта  Живота Јевремовић назив пројекта Изградња 

спомен парка „Гвоздени пук“  план 500.000,00 предлог 200.000,00 

17. УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КУРШУМЛИЈЕ носилац пројекта Марко 

Филиповић назив пројекта „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом „план 495.000,00 

предлог  495.000,00.  

Комисије за спровођење јавног конкурса  за финасирање програма од јавног интереса удружења грађана 

која су регистрована на територији општине Куршумлија је бодовање Програма према Правилнику o 

начину финасирања пројекта удружења грађана општини Куршумлија : 

Приликом одређивања висине учешћа у додели финанисјких средстава оцењује се према мерилима и 

критеријумима прописаним Правилником. 

1.УДРУЖЕЊЕ ЕТНО РАДИОНИЦА-ЕНЕРГИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 9 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 9 

Укупно бодова 46, укупан износ одобрених  средстава 50.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

2.Чувар Беле цркве 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 9 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 9 

Укупно бодова 46, укупан износ одобрених  средстава 30.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

3.ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР СРИЈЕ ПЕНАТИ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 0  

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 0  

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 0 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 0 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 0 



Укупно бодова 0, укупан износ одобрених  средстава 0 динара а према предложеном Финансијском 

плану 

         4. ДРУШТВО ПЧЕЛАРА „ТОПЛИЦА“ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, укупан износ одобрених  средстава 80.000,00 динара, а према предложеном 

Финансијском плану 

5.КРЕАТИВНА КУРШУМЛИЈА 

 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова0 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 0 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 0 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 0 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 0 

Укупно бодова 0, укупан износ одобрених  средстава 0 динара а према предложеном Финансијском 

плану 

6.УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова0 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 0 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова0 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 0 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 0 

Укупно бодова 0, укупан износ одобрених  средстава 0 динара а према предложеном Финансијском 

плану 

7. УДРУЖЕЊЕ „КОСТА ПЕЋАНАЦ“ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 9 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 10 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова10 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 9 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, укупан износ одобрених  средстава 45.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

 

 



8. ЕКОЛОШКИ КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „ТЕСНА ТОПЛИЦА“ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 0 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 0 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 0 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 0 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 0 

Укупно бодова 0, укупан износ одобрених  средстава 0 динара а према предложеном Финансијском 

плану 

9. ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР РАДАНСКОГ ПОДРУЧЈА 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 9 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 9 

Укупно бодова 46, Укупан износ одобрених  средстава 50.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

10. МО САВЕЗ СЛЕПИХ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, укупан износ одобрених  средстава 520.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

11. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА   

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 0 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 0 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 0 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 0 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 0 

Укупно бодова 0, укупан износ одобрених  средстава 0 динара а према предложеном Финансијском 

плану 

12. ГЛУВИ И НАГЛУВИ   

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 



-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, укупан износ одобрених  средстава 100.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

13. КУД „Бата Лачковић“ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 10 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 10 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 50, укупан износ одобрених  средстава 350.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

14. УДРУЖЕЊЕ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА“ЛАСТА „ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 9 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 47, укупан износ одобрених  средстава 50.000,00  динара а према предложеном 

Финансијском плану 

15. СРБ 518 ЗОРАН РАЛИЋ ПОП 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 9 

Укупно бодова 47, укупан износ одобрених  средстава 30.000,00 динара ,а према предложеном 

Финансијском плану 

16. ГВОЗДЕНИ ПУК ИГРИШТЕ“ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 9 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност 9 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значааја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, Укупан износ одобрених  средстава 200.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 



17. УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КУРШУМЛИЈЕ 

-усклађеност пројекта са захтевима конкурса број бодова 10 

-дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост број бодова 10 

-остварени резултати прдеходних година и кадровска опремљеност  број бодова 10 

-обим задовољавња јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи  број бодова 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 50, укупан износ одобрених  средстава 495.000,00 динара а према предложеном 

Финансијском плану 

 

Састанак завршен 04.03.2021.године у 14 и 30 часова 

 

                                                             Чланови комисије: 

1.Данијела Симић -  председник 

комисије____________________________________ 

2.  Славиша Миленковић -  члан 

комисије____________________________________ 

3. Марија Милановић – члан комисије 

_____________________________________________ 

                                                                                                       

 

 

 


