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На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016. годину ("Сл.лист општине Нова
Варош", бр.17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и
пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова
Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских
средстава за финансирање програма и пројеката удружењима грађана која делују на
територији општине Нова Варош, објављеном у листу Златарске новости 12.02.2016.
године , Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима
грађана општинске управе општине Нова Варош ,објављује следећу

  

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ,А ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА
ВАРОШÂÂÂÂ 

  

1. Удружење произвођача јагодичастог воћа„Златни брег“ , пројекат „Подизање
конкурентности воћарске производње на територији општине Нова Варош“ - 92 бода.

  

Предложени износ средстава из буџета општине је 1.400.000,00 динара.

  

2. Удружење пчелара „Златарка“, пројекат „ Медена кошница „-78 бодова.

  

Предложени износ средстава из буџета општине је 600.000,00 динара.

  

3.Удружење „ Стрелци противградне заштите општине Нова Варош“, пројекат „
Смањење штетних последица града на пољопривредне усеве на територији општине
Нова Варош“-74 бода.Предложени износ средстава из буџета је 515.000,00 динара.

  

4.Удружење „ Пленум“, пројекат „ Медена будућност“-70 бодова.Предложени износ
средстава из буџета је 350.000,00 динара.
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5.Удружење“ Увачка река млека“ , пројекат „ Унапређење откупа и примарне прераде
млека на територији општине Нова Варош“-68 бодова.Предложени износ средстава из
буџета општине је 350.000,00 динара.

  

6. Удружење одгајивача оваца и коза „ Китоња“, Пројекат „ Овчарство будућност
пољопривредника“.-60 бодова. Предложени износ средстава из буџета општине је
300.000,00 динара.

  

7. Удружење „ Стара Рашка, “пројекат“ Спашавање села на територији општине Нова
Варош“– 42 бода.Предложени износ средстава из буџета је 200.000,00 динара, под
условом да врати неутрошена средства за 2015. годину у износу од 106.603,00 динара.

      

Председник комисије

  

Јелена Лековић с.р
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