
На основу члана 38. Закона о удружењима (,,Службени гласник РС“, бр. („Службени гласник 
РС“,бр. 51/09, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)), члана 15. Статута општине Жабари 
(,,Службени гласник општине Жабари“ 1/2019), чланова 11., 12. и 13. Правилника о начину, 
поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења 
грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари (,,Службени гласник општине Жабари“, 
8/2018),Одлуке председника општине о расписивању Конкурса за финансирање програма 
програма Удружења грађана који су од јавног интереса и финансирају се из буџета општине 
Жабари број 40-2/2019-01 од 28.03.2019.године, Одлуке о буџету општине Жабари (,,Сл. 
гласник општине Жабари“  13/2018), Комисија за спровођење поступка избора програма од 
јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Жабари, дана 07.06.2019. године је  
утврдила: 

 
 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
(укупан број бодова) 

 
 

Утврђује се Предлог листе вредновања и рангирања програма удружења грађана са територије 
Општине Жабари који су од јавног интереса и финансирају се из буџета Општине Жабари у 
2019. години и то: 
 
                                                                              I 
 
Ред.бр. Назив удружења Назив пројекта Број 

бодова 
1. Удружење потомака за неговање 

традиције ослободилачких ратова 
Србије 1912-1920. године 
 

Одржавање постојећих споменика 85 

2. Удружење пензионера општине 
Жабари 
 

Уређење просторија удружења 80 

3. Међуопштинско удружење глувих 
и наглувих Пожаревац 
 

Сервис психо-социјалне подршке са 
преводилачким сервисом за српски 
знаковни језик за 2019. годину 

60 

4. Међуопштинско удружење 
цивилних инвалида рата општине 
Пожаревац 
 

Редовне програмске активности и 
сервис услуга у заштити ОСИ-
цивилних инвалида рата 2019. 

55 

5. М.О. Савеза слепих Пожаревац Сервис услуга са програмским 
активностима слепих и слабовидих 
особа у 2019. години 

55 

 
 
 
 
 



                                                                              II 
 
 
Ову листу објавити на званичној интернет презентацији општине Жабари и на огласној табли 
општине Жабари. 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против Предлога ове листе, учесници конкурса могу уложити приговор у 
року од 8 дана од дана објављивања листе  Комисији за спровођење поступка избора програма 
од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансирају се из буџета општине 
Жабари. По приговору одлучује Комисија. Након одлучивања по приговору, Комисија, коначну 
листу доставља председнику општине Жабари на одлучивање. 
 
 
Број: 40-2/2019-01 
Датум: 07.06.2019. године 
  
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ У 2019. ГОДИНИ 
 

 


