
 
Република Србија                                                                                         
Град Крагујевац 
Градска управа за ванпривредне делатности 
Број:112-653/19-XIII 
Датум: 04.09.2019.године. 
Крагујевац 
 

Градска управа за ванпривредне делатности, на основу члана 8. става 1. Уредбе о 
средствима за подстицање или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“ број 16/2018) и члана 3. Правилника 
о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање 
програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију 
програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења ("Сл. лист града Крагујевца", 
бр. 4/2019) и члана 63. став 3. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (Сл. лист града 
Крагујевца бр. 25/15-пречишћен текст, 44/2015, 34/2016 и 30/2017), и  Одлуке Градоначеника о 
давању предходне сагласности број:400-1143/19-II од 03.09.2019.године. дана 04/9/2019.године. 
донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисијe за оцењивање и селекцију пројеката/програма  

по Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката/програма 
удружења/организација средствима из буџета града Крагујевца за 2019. годину   

 
1. Образује се Комисија за оцењивање и селекциију пројеката/програма по Јавном 

конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења/организација 
средствима из буџета града Крагујевца за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија). 

 
2. Комисија се образује у следећем саставу: 
 
1. Проф.др Недељко Манојловић – члан Градског већа за образовање -, 

председник Комисије;  
2. Марија Ђоковић – извршилац за стручне послове у области омладинске 

политике,члан Комисије; 
3. Проф. др. Зоран Милосављевић - професор Универзитета у Крагујевцу,члан 

Комисије; 
4. Др. Милан Нововић, доктор економских наука, члан Комисије; 
5. Светлана Перишић - представник Удружења ''Јелече''- члан Комисије 

 
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Ивана 

Обрадовић Станић,дипломирани правник запослена у Градској управи за ванпривредне 
делатности. 

 
 3. Задатак Комисије је да за планирана, а нерасподељена средства из буџета Града 

спроведе Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката/програма 
удружења/организација средствима из буџета града Крагујевца за 2019. годину, у складу са 
Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за 
подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за 
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реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (''Сл. лист града 
Крагујевца'' број 4/19).  

 
4. На рад и одлучивање Комисије примењују се одредбе Пословника о раду Градског 

већа, које се односе на рад и одлучивање Градског већа. 
 
 5. Решење објавити на званичној интернет страници града Крагујевца и огласним 

таблама: Градске управе за ванпривредне делатности и органа Града. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ за доношење Решења о образовању Комисијe за оцењивање и селекцију 
пројеката/програма по Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката/програма 
удружењима/организацијама средствима из буџета града Крагујевца за 2019.годину (у даљем 
тексту: Решење) садржан је у члану 8. става 1. Уредбе о средствима за подстицање или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Сл.гласник РС“ број 16/18) и члану 16.  Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката 
или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката 
од јавног интереса којa реализују удружења ("Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/19) којима је 
прописано да за спровођење конкурса надлежни орган образује конкурсну комисију и својим 
актом ближе уређује састав, број чланова, као и друга питања значајна за рад комисије, 
односно да надлежна градска управа уз претходну сагласност Градоначелника образује 
комисију која спроводи конкурс, као и члану 63. став 3. Одлуке о Градским управама града 
Крагујевца (Сл. Лист града Крагујевца бр. 25/15-пречишћен текст, 44/2015, 34/2016 и 30/2017) 
којим је прописано да начелници градских управа доносе одлуке, правилнике, наредбе, 
упутства, решења, закључке и друга акта у складу са законом, Статутом града, колективним 
уговорима, актима органа града, актима које сами доносе и другим прописима. 
 

Разлог за доношење Решења садржан је у потреби образовања Комисије, како би се 
спровео Јавни конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката/програма /организацијама 
средствима из буџета града Крагујевца за 2019.годину, за средства нерасподељена а 
планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину (''Службени лист града 
Крагујевца '' 32/18 и 20/19 ) у циљу пружања помоћи и јачању цивилног сектора на територији 
града . 

 
 

                                                                                                        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,  
 

                                                                                     Гордана Марковић 
 


