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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) , Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса из области Културе и 
информисања на седници одржаној 03.03.2022. године, утврђује  

 
 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА 
ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ 

ЗАШТИТЕ  
 
 
ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ: 
 

Редни 
број 

Деловодни 
број 

Назив удружења Назив 
програма 

Предложена 
средства за 
финаснирање/
суфинансира
ње 

1. 560-39/22-
01/1-2 

Удружење пензионера 
Општине Петровац на 
Млави 

Редован 
програм за 
2022.годину 

600.000,00дин 

2. 560-39/22-
01/1-9 

Општинска 
организација инвалида 
рада Петровац на 
Млави 

Ништа нема без 
вас 

380.000,00 дин 

3. 560-39/22-
01/1-3 

Удружења особа са 
дечијом и церебралном 
парализом „Наше 
срце“ 

Квалитетан и  
креативан дан 
удружења 
„Наше срце“ 

350.000,00 дин 

4. 560-39/22-
01/1-4 

Савез удружења 
бораца народно 
ослободилачког рата 
Општине Петровац на 
Млави 

Обележавање 
значајних 
датума и 
неговање 
традиције и 
остале 
активности 
удружења   

250.000,00 дин 

5. 560-39/22-
01/1-1 

Удружење ратних и 
мирнофопских војних 
инвалида 

Увек заједно 200.000,00 дин 

6. 560-39/22-
01/1-5 

Савез удружења 
бораца народно 
ослободилачких ратова 
Општине Петровац на 
Млави 

Неговање и 
очување сећања 
на учеснике 
народноослобод
илачких ратова 
и помоћ 
борцима и 
члановима 

150.000,00 дин 
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породица 
погинунилих 

7. 560-39/22-
01/1-11 

Удружење потомака 
ратника 1921-1920 
Петровац на Млави 

„Бубањ 2022“ 120.000,00 дин 

8. 560-39/22-
01/1-6 

Међуопшштинска 
организација савеза 
слепих Србије-
Пожаревац 

Сервис услуга 
са програмским 
активностима 
слепих и 
слабовидих 
особа 

50.000,00 дин 

9. 560-39/22-
01/1-7 

Међуопштинско 
удружење ивилних 
инвалида рата 

Редовне 
програмске 
активоности, 
сервис услуга у 
заштити ОСИ, 
цивилних 
инвалида рата у 
2022 

50.000,00 дин 

10. 560-39/22-
01/1-10 

Међуопштинско 
удружење глувих и 
наглувих Пожаревац 

Програмске 
активности 
МОУ глувих и 
наглувих 
Пожаревац са 
преводилачким 
сервисом за 
српски знаковни 
језик у 2022. 

50.000,00 дин 

 Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за суфинансирање се 
предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 10. 

 
ПРОГРАМИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ 
УСЛОВА 

Редни 
број 

Деловодни 
број 

Назив удружења Назив 
програма 

Образложење 

1 560-39/22-
01/1-8 

ОИ „Млава“ Радозналци Не испуњавају формалне 
услове конкурса 

2. 560-39/22-
01/1-12 

Коло српских сестара 
Петровац на Млави 

Социјална и 
дечија заштита 

Не испуњавају формалне 
услове конкурса 

 
 
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 Петровац на Млави, ул. Српских владара бр. 
165, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу из области Културе и информисања”. 

 
Комисија за спровођење Конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења 

 


