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На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, 
број 16/2018), Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног 
интереса која реализују удружења грађана за доделу средстава из буџета општине Жабари, 
(„Службени гласник општине Жабари“, бр. 8/2018), Одлуке председника општине о расписивању 
Јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и 
финансирају се из буџета општине Жабари у 2021. години број 40-5/2021-01 од 30.03.2021. године, 
Комисија за спровођење поступка избора програма од јавног интереса које реализују Удружења 
грађана и финансирају се из буџета општине Жабари у 2021. години, утврдила је: 
 
 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА ПРИСТИГЛИХ НА 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ФИНАНСИРА СЕ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2021. ГОДИНИ 
 
 

        I 
 

Утврђује се Листа вредновања и рангирања програма удружења грађана са територије 
Општине Жабари  који су од јавног интереса и финансирају се из буџета Општине Жабари у 2021. 
години и то: 

 
Ред.бр. Назив удружења Назив пројекта Број 

бодова 
1. Савез одгајивача голубова 

српских високолетача општине 
Жабари 

Такмичење одгајивача голубова 
српских високолетача у коме 
учествују такмичари, судије, 

контролори и посматрачи такмичења 

 
 

50 
2. 

Удружење пензионера општине 
Жабари 

Кречење просторија и замена врата на 
просторији за архиву и помоћ 

најугроженијим пензионерима испод 
15.000,00 динара 

 
 
 

90 
3. СУ Борилачки центар кнез 

Милош-ЖАБ 

 
 

У здравом телу здрав дух 

 
 

60 
4. Међуопштинско удружење 

цивилних инвалида рата 
Пожаревац 

 
Редовне програмске активности и 
сервис услуга у заштити цивилних 

инвалида рата 2021. године 

 
 
 

55 
5. 

М.О. Савеза слепих Пожаревац 

 
Сервис услуга са програмским 

активностима слепих и слабовидих 
особа у 2021. години 

 
 
 

55 
6. Међуопштинско удружење 

глувих и наглувих Пожаревац 

Сервис психо-социјалне подршке са 
преводилачким сервисом за српски 

знаковни језик за 2021. годину 

 
 

55 
7. 

Удружење особа ометених у 
развоју „Кључ Жабари“ 

Набавка материјала за грејање 
просторија удружења и одржавање 

дворишта и средства за плаћање 
интернета 

 
 
 

90 
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8. МО удружење дистрофичара 
Смедерево 

Унапређење квалитета живота 
дистрофичара  

60 

 
 

 
         II 

 
Ову листу објавити на званичној интернет презентацији општине Жабари и на огласној 
табли општине Жабари. 

 
 
  Број: 40-5/2021-01 
  Датум: 27.05.2021. год. 
            Жабари 

 
 
 

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

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2021. ГОДИНИ 


