
 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Kомисија за спровођење Јавног позива  

за реализацију програмске активности  

у оквиру Програма коришћења средстава  

Буџетског фонда за заштиту животне средине  

општине Свилајнац за 2021. годину –  

подстицање коришћења бицикла 

као еколошки прихватљивог транспорта, 

кроз субвенционисање куповине бицикла 

Број: 400-137/2021-IV/3-1 

Датум: 29.12.2021. године 

С в и л а ј н а ц 

 

 На основу члана 9 Одлуке о условима и начину субвенционисања куповине 

бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени гласник општине 

Свилајнац“, број 11/21), тачке VI Јавног позива за реализацију програмске 

активности у оквиру Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Свилајнац за 2021. годину – подстицање коришћења 

бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, кроз субвенционисање куповине 

бицикла и Записника број 400-137/2021-IV/3 од 29.12.2021. године, Комисија за 

спровођење Јавног позива за реализацију програмске активности у оквиру 

Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Свилајнац за 2021. годину – подстицање коришћења бицикла као 

еколошки прихватљивог транспорта, кроз субвенционисање куповине бицикла, 

након спроведеног поступка испитивања уредности пристиглих пријава на Јавни 

позив, утврђује  

 

РАНГ ЛИСТУ 

подносилаца пријава који испуњавају услове по Јавном позиву за реализацију 

програмске активности у оквиру Програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине општине Свилајнац за 2021. годину – 

подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, 

кроз субвенционисање куповине бицикла, према времену подношења пријаве 

 

 
Р.бр. Име и презиме 

подносиоца пријаве 

Адреса Време 

подношења 

пријаве 

Испуњеност 

услова 

Износ 

средстава који 

се одобрава 

1. Марија Беговић Нема улице бб, 

Кушиљево 

16.12.2021. 

08:00 

часова 

ДА 5.000,00 

2. Сузана 

Милосављевић 

  Делиградска 7, Свилајнац 29.12.2021. 

11:59 

часова 

ДА 5.000,00 



 

 

Учесници Јавног позива који су на Ранг листи, биће обавештени о томе 

објављивањем Ранг листе на званичној интернет страници општине Свилајнац 

www.svilajnac.rs. 

Учесници Јавног позива имају право да у року од седам радних дана од дана 

објављивања Ранг листе, одустану од захтева за субвенционисање. 

Након истека рока из претходног става, коначна Ранг листа се објављује на 

званичној интернет страници општине Свилајнац www.svilajnac.rs. 

           

 

КОМИСИЈА 

1. Славица Милијановић,председник Комисије, с.р. 

2. Ивана Ђурђевић, члан Комисије, с.р. 

 


