
 Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, 
активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине 
Младеновац у 2017. години, образована решењем Већа ГОМ бр. IV-00-06-2-35/3/2017 од 
6.2.2017. године, а у складу са задацима ове Комисије, Одлуком о начину финансирања 
пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске 
општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 
12/17 - пречишћен текст) и Програмом Већа ГОМ бр. IV-00-06-2-35/2/2017 од 6.2.2017. године, 
бр. IV-00-06-2-53/2/2017 од 7.6.2017. године и бр. IV-00-06-2-56/2/2017 од 27.6.2017. године 
коришћења средстава намењених развоју пољопривреде за 2017. годину, на својој 11. седници 
одржаној дана 28.6.2017. године, под бројем  IV-00-06-5/43-1/2017, утврдила је: 
 
 

(ПРЕДЛОГ) ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  
ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

- за програме/пројекте пријављене на Јавни конкурс 
 у периоду од 11.2.2017. године до 28.6.2017. године- 

 
 
 Приоритетна област унапређења и развоја пољопривреде за коју се конкурише: 
 
 Едукација пољопривредника, унапређење стручног знања и организованости 
пољопривредника 
 

1. Назив Удружења/ учесника конкурса и број 
пријаве 

 

Удружење "Градоносна одбрана 
Младеновац" 

2. Назив предлога програма/ пројекта 
 

Унапређење противградне заштите на 
територији градске општине Младеновац  

3. Број бодова 
 

90 бодова 

4. Укупна вредност пријављеног 
програма/пројекта 

957.461,08 динара 
 

5. Учешће сопственим средствима 
Удружења/учесника конкурса у реализацији 

пријављеног програма/пројекта 

287.238,32 динара 

6. Учешће градске општине Младеновац у 
суфинансирању пријављеног програма/пројекта 

670.222,76 динара  

 
 1. (Предлог) Листу вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката објавити 
на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и 
огласним таблама Управе ГОМ. 
 
 2. Учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања 
(Предлога) Листе вредновања и рангирања на званичној интернет презентацији градске 
општине Младеновац www.mladenovac.rs. 
 



 3. Комисија доноси одлуку о приговору на Листу вредновања и рангирања у року од 5 
дана од дана пријема приговора, у ком року је дужна да утврди Коначну листу вредновања и 
рангирања и предлог Одлуке о избору програма/пројеката и расподели средстава, који у истом 
року, ради доношења Одлуке о избору програма/пројеката, доставља председнику градске 
општине Младеновац. 
 
  4. Учесник конкурса који се налази на објављеној Листи вредновања и рангирања 
пријављених програма/пројеката може се, у писменој форми, одрећи права на подношење 
приговора. 
 
 5. Уколико се сви учесници конкурса одрекну права на подношење приговора, пре 
истека рока за његово подношење, Комисија је дужна да утврди Коначну листу вредновања и 
рангирања и предлог Одлуке о избору програма/пројеката и расподели средстава одмах 
достави надлежном органу. 
 
 
 
Број IV-00-06-5/43-1/2017 од 28.6.2017. године             Председник Комисије 
        Гордана Димитријевић Бјеличић 


