
На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима ("Сл. гл. РС" број 51/09) и 
Статута Општине Прокупље ("Сл. лист Општине Прокупље" број 7/08), председник 
Општине Прокупље доноси

О Д Л У К У  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Из буџета Општине Прокупље за 2014. годину, раздео 4 - Општинска 
управа, глава 2, функционална класификација 160 -  Друштвене организације и 
удружења, позиција 50, намена 06853, економска класификација 481900 - Дотације 
осталим непрофитним унституцијама, одобравају се средства за финансирање 
следећих пројеката невладиних организација и удружења грађана, у другом 
овогодишњем пресеку:

1. Општинска организација потрошача Прокупље, за ставку 1. људски 
ресурси 440.552 динара, за ставку 3.2. потрошни канцеларијски 
материјал 5.000 динара и ставку 2. путни трошкови 10.000 динара, 
укупно 455 .552  динара;

2. Удружење оболелих од кардиоваскуларних болести „Бај-Пас“, за 
ставку 5.3. трошкови организовања семинара 30 .000  динара;

3. Пријатељи деце Прокупље, ставка 4. директни трошкови реализације 
пројекта 30 .000  динара;

УКУПНО: 515.552 динара

Уговор о финансирању пројеката са напред наведеним невладиним 
организацијама и удружењима грађана, биће закључен у року од 15 дана по 
објављивању Одлуке.

Овлашћује се Општинска управа -  Одељење за друштвене делатности да 
сачини Уговоре о финансирању напред наведених пројеката.

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2014. годину, на име дотације 
невладиним организацијама и удружењима грађана, у циљу финансирања пројеката 
невладиних организација и удружења грађана на основу јавног конкурса, 
опредељен је  укупан износ од 9.300.000 динара.



Председник Општине Прокупље је на основу члана 38. став 3. Закона о 
удружењима ("Сл. гл. РС" број 51/09) и Статута Општине Прокупље ("Сл. лист 
Општине прокупље" број 7/08) расписао јавни конкурс за финансирање пројеката 
из следећих области:

програми за омладину
социјално -  хуманитарне активности (подршка социјално угроженим
грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка
особама ометеним у развоју...)
културна баштина, неговање историјских тековина
програми за стара лица
програми за предшколску и школску децу
подстицање и развој привредних делатности (пољопривреда, туризам, 
занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.)

У првом пресеку по конкурсу, у коме су прегледани предлози пројеката 
пристигли до 3.2.2014. Одлуком председника Општине Прокупље од 14.2.2014. 
додељено је 7.381.207 динара.

На објављени конкурс број 400-31/14-03 од 17.1.2014. године у другом року 
пријаву су поднеле следеће невладине организације и удружења грађана:

1. Општинска организација потрошача Прокупље;
2. Удружење пчелара „Јастребац“;
3. Удружење самохраних родитеља „Светлост“ Прокупље;
4. Удружење оболелих од кардиоваскуларних болести „Бај-Пас“;
5. Удружење „Југ Богдан“;
6. Удружење за безбрижно одрастање деце и омладине „Тајо“ .

Комисија је  узела у разматрање и пријаве удружења која су стигла до првог 
пресека 3.2.2014. године, а чији је извештај о утрошеним средствима по конкурсу 
за 2013. годину накнадно усвојен:

1. Савез удружења бораца народноослободилачког рата 1941 -1945;
2. Удружење "Рома" Прокупље;
3. Удружење бораца рата од 1990. године општине Прокупље;
4. Волонтерски центар Прокупље и
5. Удружење пчелара "Пчелица" Прокупље,

као и пријаву удружења Пријатељи деце Прокупље чија је  документација до другог 
пресека допуњена.

Удружење за безбрижно одрастање деце и омладине „Тајо“ није узето у 
разматрање јер није прихваћен његов извештај за 2013. годину.

Следећа удружења немају сва конкурсом прописана документа:
1. Удружење самохраних родитеља „Светлост“ Прокупље;
2. Удружење „Југ Богдан“;
3. Удружење пчелара „Пчелица“ Прокупље;
4. Савез удружења бораца народноослободилачког рата 1941-1945;



5. Удружење „Рома“ Прокупље;
6. Удружење бораца рата од 1990. године општине Прокупље.

Удружење пчелара „Јастребац“ и Волонтерски центар Прокупље не
испуњавају услове конкурса.

По разматрању предлога Комисије, председник Општине Прокупље је 
одлучио да уговоре закључи са Општинском организацијом потрошача Прокупље, 
Удружењем оболелих од кардиоваскуларних болести „Бај-Пас, Удружењем 
Пријатељи деце Прокупље.

Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити у средствима 
јавног информисања.

Број 400-31/14-03 
Дана 11.4.2014. год. 
У Прокупљу


