
 

 Поступајући по предлогу Комисије за  доделу средстава за пружање услуга 

цивилном друштву , а на основу члана 15. Правилника о  начину, критеријумима и 

поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за финансирање услуге 

дневног боравка за децу са сметњама у развоју и услуге помоћ у кући за стара лица које 

се финансирају из буџета општине Чајетина( ''Службени лист општине Чајетина'', број 

4/2014 ),Председник општине Чајетинауз сагласност Општинског већа , на седници 

одржаној  , 25.априла2014.године , доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

УДРУЖЕЊИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТАВА У 2014.ГОДИНИ 

 

I 
 

На основу расписаног јавног конкурса и предлога Комисије за доделу средстава 

за финансирање пружања услуга цивилног друштва , средства утврђена  Одлуком о 

буџету  општине Чајетина за 2014.годину,   распоређују се на следећи начин: 

 

- Удружењу грађана ''Златиборски круг'' опредељују се средства у 

износу од 10.500.000,00 динара , и то за пружање услуге дневног 

боравка за децу са сметњама у развоју 4.600.000,00 и услуге помоћ у 

кући за стара лица 5.900.000,00 динара. 

 

II 
 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

III 
 

Ово решење биће објављено на званичној интернет страници општине 

Чајетина. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за доделу средстава за финансирање пружања услуга цивилног 

друштва , расписала је јавни конкурс  за финансирање пружања услуга дневног боравка 

за децу са сметњама у развоју на износ од 4.600.000,00 динара  и за финансирање 

услуге помоћ у кући за стара лица на износ од 5.900.000,00 динара . На расписани 

конкурс приспела је једна понуда  и то Удружење грађана ''Златиборски круг'' и 

комисија је предложила председнику општине да пружање услуга из ових области 

повери Удружењу грађана ''Златиборски круг''.  

 На основу члана 15. Правилника о  начину, критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима цивилног друштва за финансирање услуге дневног боравка за 

децу са сметњама у развоју и услуге помоћ у кући за стара лица које се финансирају из 

буџета општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'', број 4/2014 ) 

предвиђено је да председник општине доноси  решење о расподели средстава на 

предлог Комисије за доделу средстава , па је имајући у виду напред изнето  донето 

решење као у диспозитиву . 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Број: 400-314/2014-01 од 25.априла2014.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ , 

Милан Стаматовић 


