
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                            

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА    

ОПШТИНСКА УПРАВА                                             

Број II-400-10/19-5 

Куршумлија, 17.09.2019.године 

 

Записник 

Комисије за спровођење јавног конкурса за финасирање програма од јавног интереса 

удружења грађана која су регистрована на територији општине Куршумлија одржан 

17.09.2019.године у 13 часова у саставу Данијела Симић председник, Љубомир 

Миладиновић  члан Марија Милановић члан . 

Укупна расположива средства за реализацију пројекта по овом конкурсу (II-400-

10/2019-4) од 02.09.2019.године) износ 250.000,00 динара. 

Конкурсну документацију поднели су : 

1.УДРУЖЕЊЕ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА „ЛАСТА“  носилац пројекта 

Љиљана Вукашиновић назив пројекта „ Градићемо срећу и бежбрижност деце“ предлог 

пројекта  50.000.00 динара. 

2. ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР РАДАНСКОГ ПОДРУЧЈА  носилац пројекта  Драган 

Симић назив пројекта  Подршка изградњи путева на Раданском подручја и 

представљање на међународном сајму туризма у Београду предлог пројекта 150.000,00 

динара. 

3. МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ 

КУРШУМЛИЈА носилац пројекта Зоран Радосављевић назив пројекта „Из таме ка 

светлу“ предлог пројекта  50.000,00 

4. СПОРТСКО КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ ЖКК „СВЕТА АНА“ носилац 

пројекта Слађана Брадић и Зорка Митровић назив пројекта „Почни и буди део нас“ 

предлог – непотпуна документација. 

 

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 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 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 10 

Укупно бодова 48, укупан износ одобрених  средстава 50.000,00 динара а према 

предложеном Финансијском плану 

2.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 10 

-сарадња и праћење јавног интереса и значаја локалне заједнице 10 

Укупно бодова 48, Укупан износ одобрених  средстава 150.000,00 динара а према 

предложеном Финансијском плану 

3.МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ 

КУРШУМЛИЈА 

-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 10 

Укупно бодова 48, Укупан износ одобрених  средстава 50.000,00 динара а према 

предложеном Финансијском плану 

Састанак завршен 17.09.2019.године у 14 и 30 часова 

                                                             Чланови комисије: 

1.Данијела Симић -  председник 

комисије____________________________________ 

2.  Љубомир Миладиновић -  члан 

комисије____________________________________ 

3. Марија Милановић – члан комисије 

_____________________________________________ 


