
Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Комисија за спровођење  

јавног конкурса за суфинансирање/финансирање  

програма удружења 

Број: 06-2088/4 

Датум: 09.12.2020. године 

Мали Зворник 

 

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) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења 

средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса („Сл. лист Општине Мали Зворник број 13/20”), Конкурсна 

комисија за спровођење Јавног конкурса суфинансирање/финансирање програма удружења 

на седници одржаној 09.12.2020. године, утврђује  

 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ: 

 

Редни 

број 

Деловодни 

број 

Назив удружења Назив 

програма 

Вредност 

програма 

Број 

бодова 

1. 06-1865/34 Удружење грађана " 

Грађански савет 

општине Мали 

Зворник" 

"Финансијска 

и дигитална 

писменост 

младих" 

99.000,00 79 

2. 06-1865/31 "Удружење 

пензионера 

општине Мали 

Зворник" 

"Опремање 

пензионерског 

дома" 

50.000,00 63 

3. 06-1865/8-4 "Удружење 

пензионера и 

инвалида Малог 

Зворника" 

"Побољшање 

материјалног, 

друштвеног и 

социолошког 

положаја 

пензионера" 

800.000,00 61 

4. 06-1865/36 " Удружење 

предузетника 

Малог Зворника" 

"Подстицање 

иновационог 

предузетништ

ва код 

младих" 

160.000,00 61 

5. 06-1865/35 "Удружење жена 

Малог Зворника" 

"Оснажи се и 

мењај" 

125.000,00 61 

6. 06-1865/37 "Еко-центар 

Дринум" 

"Развој е-

курса Зелена 

154.500,00 58 



радна места и 

предузетништ

во" 

7. 06-1865/33 "Удружење жена 

Незаборав Мали 

Зворник" 

"Ризница етно 

песме" 

151.000,00 51 

8. 06-1865/32 "Савез бораца 

НОРА" 

"Обилазак и 

посета бораца 

и њихових 

потомака" 

161.000,00 45 

 

 

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се 

предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 8. 

 

Сви програми су испунили формалне услове Конкурса, тако да није било програма 

који нису разматрани. 

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања. 

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана 

од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или 

непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Општинска управа 

општине Мали Зворник, Краља Петра I број 38, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном 

конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења”. 

 

        

                                                                                                      Председник комисије 

                           

                                                                                                    _____________________ 

                                                                                                        Милан Остојић, с.р. 


