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         РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА 

 
 
 
 Комисија за доделу средстава удружењима грађана, верским и другим 
организацијама именована од стране Градоначелника,а у саставу: Вујадин Милошевић, 
председник Комисије, Тања Ђуричанин; заменик члана, Ивана Живић;заменик члана, 
Милена Виденовић; заменик члана одржане дана 13.07.2018.год. донела је одлуку да се 
средства предвиђена у буџету за суфинансирање пројеката програма рада удружења 
определе на следећи начин. 
 
 
 Подршка особама са инвалидитетом .............................................................. 1.040.000,00 дин. 
 
 1. Mеђуопштинска организација мултиплекс склерозе ..................................... 100.000,00 дин. 

 2.Организација особа са ампутираним екстремитетима ..................................... 90.000,00 дин. 

 3.Удружење грађана ''Риме'' Зајечар .................................................................... 90.000,00 дин. 

 4.Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Зајечара ............... 80.000,00 дин. 

 5.Градска орг. инвалида рада и особа са инвалидитетом ................................... 70.000,00 дин. 

 6.Међуопштинска организација савеза слепих Зајечар .................................... 120.000,00 дин. 

 7.Удружење за помоћ особама са Л дауновим синдромом .............................. 100.000,00 дин. 

 8.Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе ................................... 100.000,00 дин. 

 9.Удружење грађана ''Исток'' ................................................................................ 80.000,00 дин. 

10.Удружење Дечији центар Зајечар ................................................................... 100.000,00 дин. 

11.Удружење рекреативних риболоваца ‚‘Риболовац‘‘ ......................................... 40.000,00 дин. 

12.Савез удружења бораца народноослободилачких ратова Зајечар ................ 70.000,00 дин. 

Укупно ................................................................................................................. 1.040.000,00 дин. 

 
 Дотације невладиним организацијама ,развој културе ............................…….800.000,00 дин. 

 

1. Друштво рома. Зајечар.....................................................................................140.000,00 дин. 

2. Градска организација резервних војних старешина...................................…..80.000,00 дин. 

3. Удружење војних пензионера Србије – Зајечар …....................................…...80.000,00 дин. 

4. Фондација Зоран Радмиловић ‚Зајечар..........................................................310.000,00 дин. 

5. КУД Пензионер Зајечар…………………………………….…………...…….…..110.000,00 дин. 

6. Удружење пензионера града Заjечара……………………………….……….…80.000,00дин. 

 Укупно …............................................................…….........….....................…..800.000,00дин. 



 
1. Дотације невладиним организацијама, млади.……………………….……120.000,00 дин. 

2. Одред извиђача ''Ђорђе Симеоновић''................................................…....120.000,00 дин. 

3. Удружења за заштиту животне средине ………………………………….…. 40.000,00 дин. 

4. Организација спортских риболоваца ''Тимок'' Зајечар.................................40.000,00 дин. 

 

 Удружења нису добиле средства, одлуком Комисије су: 

 

1. Тијана фитнес студио 

2. Сервис глувих и наглувих Зајечар 

3. Друштво хуманиста радника железнице Србије-‘‘Тимочка крајна Зајечар‘‘ 

4. Удружење+ жена ‚‘Деја‘‘ 

5. Тмочки центар рома 

6. Удружење пословних жена тимочке крајне Зајечар 

7. Удружење ‚‘‘Искрица‘‘ 

8. Центар за традиционале уметности ‚‘Корени‘‘ 

9. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама 

10. Удружење пензионера села Рготина 

11. Удружење музичких уметника ‚‘Владислав Хиршл‘‘ 

 

       

                                                                                                      председник Комисије 

                                                                                                            Вујадин Милошевић 

 




