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Прелиминарна листа изабраних пројеката  
на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине Босилеград 

за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за 
финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 

2019. годину 
 

 

ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета Општине Босилеград по спроведеном јавном 
конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из 
буџета Општине Босилеград за 2019. годину, расписаном дана 15.03.2019. године, 
доле наведеним удружењима-корисницима средстава, како је приказано у следећој 
табели:  
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Редни 

број 

Назив 

удружења 

Назив 

пројекта 

Шира 

област и 

приорите

тне 

области 

од јавног 

интереса 

Кратак опис пројекта Број 

директних 

корисника  

Број 

индиректних 

корисника  

Укупан 

број 

бодова 

Додељени 

износ 

средстава за 

фининсирање 

из буџета ЈЛС 

Износ 

средстава 

којима ће се 

суфинансирати 

пројекат 

1. Удружење за 

развој науке и 

културе 

УНИК  

Заштита 

животне 

средине 

„Очистимо 

реке“ 

Заштита 

животне 

средине-

Уклањање 

смећа 

Заустављање и санкционисање 

линијске диспрерзије депоније дуж 

сеоских путева и речних токова дуж 

сеоских насеља. Смањивање 

загађености и одржавање реке 

Драговиштице у прописаној 

категорији квалитета водотока 

 

37 

физичка лица и 

деца са територие 

општине 

Босилеград 

 

85 

 

3.101.566,00 

 

6.023.722,00 

2. Центар за 

развој науке, 

привреде и 

културе 

ПИНУС“ 

Босилеград 

Међународ

на ликовна 

колонија 

„Краиште 

2019“ 

Култура – 

Програми 

и пројекти 

удружења 

у култури 

која својим 

квалитето

м 

Афирмација ликовне уметности и 

уметности уопште тако да општина 

Босилеград буде препознатљива на 

мапи културних дестинација у 

региону 
10 

200 – млади 

таленти и шира 

друштвена 

заједница 

84 449.140,00 / 

3. Удружење 

жена 

Босилеграда 

„Глас Жена" 

Промоција 

туризма 

општине 

Босилегра

д са 

руралним 

областима 

Туризам –

Промоција 

туризма у 

руралним 

областима, 

бањама, 

мото 

туризма 

идр. 

Израда репрезентативних дрвених 

табли, путоказа, путоказа од камења и 

летњиковца ради промоције еко 

туризма на територији општине 

Босилеград 

Грађани 

општине 

Босилеград, 

представниц

и локалне 

власти и 

државних 

институција 

Сви грађани који 

буду за сходно 

нашли да се 

упознају или 

боравак проведу 

на територији 

општине 

Босилеград 

82 1.877.208,00 1.512.000,00 

4. Друштво за 

очување 

природе и 

заштиту река 

„Драговишти

ца“ 

Босилеград 

Унапређењ

е заштите 

река на 

територији 

општине 

Босилегра

д 

Заштита и 

очување 

природе – 

развијање 

програма и 

мера за 

заштиту 

земљишта, 

воде, 

Унапређење стања река на територији 

општине Босилеград применом низа 

мера , које ће се и након реализације 

овог пројекта наставити и проширити 

риболовци, 

постојећи и 

и 

новозаинтер

есовани 

Сви становници 

општине 

Босилеград 

81 475.300,00 907.893,80 
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биљног и 

животињск

ог света 

5. Друштво 

пчелара 

„Радилица“ 

Босилеград 

Унапређењ

е 

пчеларства 

у 

Босилегра

ду 

Пољоприв

реда – 

развој 

пчеларства 

Окупљње пчелара и љубитеља 

пчеларства на територији општине 

Босилеград, коко би се кроз разговор 

установио механизам којима би 

пчелари помогли сами себи 

40 60 78 866.000,00 161.200,00 

6. Ловачко 

удружење 

„СОКОЛ“ 

Босилеград 

Очување 

станишта 

заштићене 

врсте 

дивљачи 

Заштита и 

очување 

природе – 

Развијање 

програма и 

мера за 

заштиту 

земљишта, 

воде, 

биљног и 

животињс

ког света 

- ангажовање радника инвалида рада 

који ће бити укључен у послове 

ловочуварске службе; 
- набавка штампача и рачунара; 

- набавка полица и плакара за 

канцеларијски материјал; 

- два радника по уговору на 

одржавању ловнотехничких објеката 

хранилишта; 
- накнада штете настале од дивљачи 

пољопривредним произвођачима; 

- мере везане за тренутно актуелну 
ситуацију болести афричка куга код 

дивљих свиња 

Чланови 

Ловачког 

удружења 

„СОКОЛ“ 

Пољопривредни 

произвођачи и 

теже запошљива 

лица на територији 

општине 

77 1.600.000,00 / 

7. Удржење 

пензионера 

општине 

Босилеград 

Удружимо 

се сви 

Очување 

културне и 

историјске 

традиције 

– 

Подстицај 

традицион

алних 

вредности 

Спајање свих пензионера, 

сагледавање њихових потреба, 

пружање неопходне помоћи за 

нормалан боравак и живот свих 

пензионера на територији општине 

Босилеград 

Пензионери 

општине 

Босилеград 

Пензионери 

општине 

Босилеград 

75 500.000,00 / 

8. Основна 

организација 

Савез 

удружења 

бораца 

народноослоб

одилачких 

ратова 

општине 

Босилеград  

Очување 

културно 

историјске 

традиције 

Очување 

културне и 

историјске 

традиције 

– 

Подстицај 

традицион

алних 

вредности 

Обилазак споменика током године, 

одржавање објекта од оштећења, 

ширење свести о потреби чувања 

историјских обележја, омасовљавање 

чланства, сарадња са часописом 

„Борац“, брига о породицама 

погинулих и рањених бораца 

СУБНОР Грађани са 

територије 

општине 

Босилеград 

75 215.000,00 / 
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9. Удружење за 

помоћ 

ментално 

недовољно 

развијеним 

особама 

(МНРО) 

Врање 

Пружање 

услуга и 

интеграциј

а лица са 

сметњама 

у 

менталном 

развоју са 

територије 

општине 

Босилегра

д 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

Подршка и развој обједињених 

услуга, информисање услуга и 

саветовање родитељ, едукација и 

подршка особама са тешкоћама у 

развоју 

Деца, млади  

и одрасли са 

сметњама у 

развоју 

Грађани локалне 

заједнице 

66 30.000,00 99.600,00 

10. Удружење 

особа са 

параплегијом 

Врање 

У корак са 

параплегиј

ом 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

Повећање социјалне инклузије и бољи 

животни услови особа са 

параплегијом, равноправно учешће у 

свим сферама друштвеног живота 

особа са параплегијом и њихову већу 

видљивост у нашој заједници 

20 80 65 30.000,00 20.000,00 

11. Удружење 

„УСПЕХ“ 

Чишћење 

и уређење 

кеја на 

Драговишт

ици поред 

спортског 

центра 

Пескара 

Заштита 

животне 

средине-

Уклањање 

смећа 

Чишћење и уређење простора око 

Спортског центра Пескара у 

Босилеграду од новог моста низводно 

до пешачког моста 

30 Грађани оппштине 

Босилеград 

65 190.650,00 14.350,00 

12. Међународна 

организација 

глувих и 

наглувих  

Кроз 

активности 

за боље 

глувог 

човека 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Осатваривање права глувих и 

наглувих особа, суочавање са 

предрасудама и дискриминацијом 

средине у којој живе, немогућност 

комуникације на знаковном језику, 

рад спортских секција и учешће на 

такмичењима 

186 1000 64 30.000,00 4.173.364,00 
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Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

13. Међуопштинс

ка 

организација 

Савеза слепих 

Србије-Врање 

Рад за 

добробит 

слепих и 

слабовиди

х 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

Шаховске активности, предавање 

музичке радионице и обилазак 

чланова 

Чланови Грађани 62 30.000,00 70.000,00 
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 На прелиминарну листу удружења учесници конкурса имају право приговора у року 

од 8 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Босилеград: 

www.bosilegrad.org и огласној табли општинеБосилеград. 

 

 

 Место и датум: Босилеград, 01.04.2019. године 

 

Председник Комисије: 

     Добри Евтимов 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 38. Закона о 

удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 - др. закон и 44/2018 – 

др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Сл. Гласник РС“, број 16/2018) и члана ХХ Статута општине Босилеград, („Сл. 

Гласник РС“, бр. ХХ), Општинско веће општине Босилеград, на седници одржаној 

____________ 2019. године, доноси: 

 

П Р Е Д Л О Г  О Д Л У К Е 

о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета 

општине Босилеград за 2019. год. 

 

Члан 1. 

ОДОБРАВАЈУ СЕ  средства из буџета општине Босилеград по спроведеном јавном 
конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из 
буџета општине Босилеград за 2019. годину расписаном дана 15.03.2019. године  
удружењима-корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:  
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Редни 

број 

Назив 

удружења 

Назив 

пројекта 

Шира 

област и 

приорите

тне 

области 

од јавног 

интереса 

Кратак опис пројекта Број 

директних 

корисника  

Број 

индиректних 

корисника  

Укупан 

број 

бодова 

Додељени 

износ 

средстава за 

фининсирање 

из буџета ЈЛС 

Износ 

средстава 

којима ће се 

суфинансирати 

пројекат 

1. Удружење за 

развој науке и 

културе 

УНИК  

Заштита 

животне 

средине 

„Очистимо 

реке“ 

Заштита 

животне 

средине-

Уклањање 

смећа 

Заустављање и санкционисање 

линијске диспрерзије депоније дуж 

сеоских путева и речних токова дуж 

сеоских насеља. Смањивање 

загађености и одржавање реке 

Драговиштице у прописаној 

категорији квалитета водотока 

 

37 

физичка лица и 

деца са територие 

општине 

Босилеград 

 

85 

 

3.101.566,00 

 

6.023.722,00 

2. Центар за 

развој науке, 

привреде и 

културе 

ПИНУС“ 

Босилеград 

Међународ

на ликовна 

колонија 

„Краиште 

2019“ 

Култура – 

Програми 

и пројекти 

удружења 

у култури 

која својим 

квалитето

м 

Афирмација ликовне уметности и 

уметности уопште тако да општина 

Босилеград буде препознатљива на 

мапи културних дестинација у 

региону 
10 

200 – млади 

таленти и шира 

друштвена 

заједница 

84 449.140,00 / 

3. Удружење 

жена 

Босилеграда 

„Глас Жена" 

Промоција 

туризма 

општине 

Босилегра

д са 

руралним 

областима 

Туризам –

Промоција 

туризма у 

руралним 

областима, 

бањама, 

мото 

туризма 

идр. 

Израда репрезентативних дрвених 

табли, путоказа, путоказа од камења и 

летњиковца ради промоције еко 

туризма на територији општине 

Босилеград 

Грађани 

општине 

Босилеград, 

представниц

и локалне 

власти и 

државних 

институција 

Сви грађани који 

буду за сходно 

нашли да се 

упознају или 

боравак проведу 

на територији 

општине 

Босилеград 

82 1.877.208,00 1.512.000,00 

4. Друштво за 

очување 

природе и 

заштиту река 

„Драговишти

ца“ 

Босилеград 

Унапређењ

е заштите 

река на 

територији 

општине 

Босилегра

д 

Заштита и 

очување 

природе – 

развијање 

програма и 

мера за 

заштиту 

земљишта, 

воде, 

биљног и 

Унапређење стања река на територији 

општине Босилеград применом низа 

мера , које ће се и након реализације 

овог пројекта наставити и проширити 

риболовци, 

постојећи и 

и 

новозаинтер

есовани 

Сви становници 

општине 

Босилеград 

81 475.300,00 907.893,80 
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животињск

ог света 

5. Друштво 

пчелара 

„Радилица“ 

Босилеград 

Унапређењ

е 

пчеларства 

у 

Босилегра

ду 

Пољоприв

реда – 

развој 

пчеларства 

Окупљње пчелара и љубитеља 

пчеларства на територији општине 

Босилеград, коко би се кроз разговор 

установио механизам којима би 

пчелари помогли сами себи 

40 60 78 866.000,00 161.200,00 

6. Ловачко 

удружење 

„СОКОЛ“ 

Босилеград 

Очување 

станишта 

заштићене 

врсте 

дивљачи 

Заштита и 

очување 

природе – 

Развијање 

програма и 

мера за 

заштиту 

земљишта, 

воде, 

биљног и 

животињс

ког света 

- ангажовање радника инвалида рада 
који ће бити укључен у послове 

ловочуварске службе; 

- набавка штампача и рачунара; 
- набавка полица и плакара за 

канцеларијски материјал; 

- два радника по уговору на 
одржавању ловнотехничких објеката 

хранилишта; 

- накнада штете настале од дивљачи 

пољопривредним произвођачима; 

- мере везане за тренутно актуелну 

ситуацију болести афричка куга код 

дивљих свиња 

Чланови 

Ловачког 

удружења 

„СОКОЛ“ 

Пољопривредни 

произвођачи и 

теже запошљива 

лица на територији 

општине 

77 1.600.000,00 / 

7. Удржење 

пензионера 

општине 

Босилеград 

Удружимо 

се сви 

Очување 

културне и 

историјске 

традиције 

– 

Подстицај 

традицион

алних 

вредности 

Спајање свих пензионера, 

сагледавање њихових потреба, 

пружање неопходне помоћи за 

нормалан боравак и живот свих 

пензионера на територији општине 

Босилеград 

Пензионери 

општине 

Босилеград 

Пензионери 

општине 

Босилеград 

75 500.000,00 / 

8. Основна 

организација 

Савез 

удружења 

бораца 

народноослоб

одилачких 

ратова 

општине 

Босилеград  

Очување 

културно 

историјске 

традиције 

Очување 

културне и 

историјске 

традиције 

– 

Подстицај 

традицион

алних 

вредности 

Обилазак споменика током године, 

одржавање објекта од оштећења, 

ширење свести о потреби чувања 

историјских обележја, омасовљавање 

чланства, сарадња са часописом 

„Борац“, брига о породицама 

погинулих и рањених бораца 

СУБНОР Грађани са 

територије 

општине 

Босилеград 

75 215.000,00 / 

9. Удружење за 

помоћ 

ментално 

Пружање 

услуга и 

интеграциј

Унапређе

ње 

квалитета 

Подршка и развој обједињених 

услуга, информисање услуга и 

саветовање родитељ, едукација и 

Деца, млади  

и одрасли са 

сметњама у 

Грађани локалне 

заједнице 

66 30.000,00 99.600,00 
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недовољно 

развијеним 

особама 

(МНРО) 

Врање 

а лица са 

сметњама 

у 

менталном 

развоју са 

територије 

општине 

Босилегра

д 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

подршка особама са тешкоћама у 

развоју 

развоју 

10. Удружење 

особа са 

параплегијом 

Врање 

У корак са 

параплегиј

ом 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

Повећање социјалне инклузије и бољи 

животни услови особа са 

параплегијом, равноправно учешће у 

свим сферама друштвеног живота 

особа са параплегијом и њихову већу 

видљивост у нашој заједници 

20 80 65 30.000,00 20.000,00 

11. Удружење 

„УСПЕХ“ 

Чишћење 

и уређење 

кеја на 

Драговишт

ици поред 

спортског 

центра 

Пескара 

Заштита 

животне 

средине-

Уклањање 

смећа 

Чишћење и уређење простора око 

Спортског центра Пескара у 

Босилеграду од новог моста низводно 

до пешачког моста 

30 Грађани оппштине 

Босилеград 

65 190.650,00 14.350,00 

12. Међународна 

организација 

глувих и 

наглувих  

Кроз 

активности 

за боље 

глувог 

човека 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

Осатваривање права глувих и 

наглувих особа, суочавање са 

предрасудама и дискриминацијом 

средине у којој живе, немогућност 

комуникације на знаковном језику, 

рад спортских секција и учешће на 

такмичењима 

186 1000 64 30.000,00 4.173.364,00 
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опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

13. Међуопштинс

ка 

организација 

Савеза слепих 

Србије-Врање 

Рад за 

добробит 

слепих и 

слабовиди

х 

Унапређе

ње 

квалитета 

живота 

особа са 

инвалидит

етом – 

Обезбеђењ

е 

неопходне 

опреме за 

лица са 

инвалидит

етом 

Шаховске активности, предавање 

музичке радионице и обилазак 

чланова 

Чланови Грађани 62 30.000,00 70.000,00 
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Члан 2. 

Овлашћује се председник општине Босилеград да потпише уговор о финансирању 
пројекта из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 

Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од три дана од дана 
пријема ове Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним 
средствима Комисији за доделу средстава удружењима за финансирање и 
суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Босилеград у два 
примерка, изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други 
начин већ обезбеђена, изјаву о непостојању сукоба инетереса и интерни акт о 
антикорупцијској политици. 
Након достављања документације из става 1. овог члана од стране подносиоца 
одобреног пројекта,  закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе уговорених страна. 
Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију прописану у 
ставу 1. овог члана сматра се да је одустао од реализације програма. 
 

Члан 4. 

Корисник одобрених средстава дужан је да Служби за буџет и финансије општинске 
управе општине Босилеград достави завршни финансијски извештај најкасније 
до15.03.2020. године. 
Корисник одобрених средстава обавезан је да  омогући праћење реализације 
пројекта Комисији за доделу средстава удружењима за финансирање  и 
суфинансирање пројеката од јавног интереса. 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 6. 

Одлуку доставити: Подносиоцима  одобрених пројекта, председнику Комисије, 
Служби за буџет и финансије општинске управе општине Босилеград и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ: ___________________ 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К  

             

     ______________________________ 

 

 


