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Субјекти учесници у реализацији програма /пројекта 

Добровољци са простора Чечаве 

 

Александар Лазић 

Небојша Савковић 

Дамјан Савковић 

Весељко Лазић 

Весо Савковић 

Ђорђе Гајић 

Филип Гајић 

Лука Гајић 

Павле Гајић 

Жељко Симеунић 

Милорад Савковић - Мијад  

Недељко Кустурић 

Марко Симеунчевић 

Миливој Томић 

Чедо Гогић 

Синиша Лазић 

Милан Милашиновић 



 

ПД „ВИЗАНТ“ 

Александар Дакић 

Петар Ђукић 

Славиша Продановић 

Данијел Петровић 

 

КУД „Душан Станковић“ 

Ведран Лазић 

Наташа Мастиловић 

Биљана Продић 

Ана Мастиловић 

Вања Лазић 

Теодора Симеунчевић 

Јована Поповић 

Јована Продановић 

Сара Ивановић 

Ена Дујић 

Матеа Иванић 

Данијела Ђекановић 

Николина Ивановић 

Никола Ивановић 

Емилија Симаковић 

Дејана Васић 

Марија Продић 

Лазар Продић 

Лана Ђукић 

Дарио Продановић 

Винка Пајуновић 

Милован Пајуновић 

Винка Томић 

Миле Томић 

Биљана Продановић 

 
  



 

У којој мјери је програм/ пројекат допринио унапређењу локалне заједнице 

Програмом је од смећа очишћено преко 60 000 квадратних метара животне средине, тиме се 

допринјело бољим  хигијенским условима за живот.  Сачувала животна средина за дужи низ 

година. Простор чишћења је обухватао и регионални пут Теслић > Чечава чиме се побољшала и 

сигурност пјешака а и возача. Спрејечни су могући спонтани пожари а млађима је показан значај 

животне средине и које су посљедице  несавјесног одлагања смећа. 

 

 

Наведите резултате програма, критике, интерес јавности за програм /пројект, медијску 

заступљеност: 

Покупљено је преко 20 000 литара смећа уз помоћ 50 добровољаца, а све то су испратиле двије 

медијске куће  и један портал.   

Утрошено 300 врећа и на то још 150 врећа је потрошило удружење „Кисељак“ 

Покупљено преко 20 000 литара смећа и на то још око 10 000 литара је покупило удружење 

„Кисељак“ 

Учествовало 50 добровољаца   што укључује у КУД „Душан Станковић“ и ПД Визант. 

Поред тога се одазвало и удружење „Кисељак“. 

 

 
 

Да ли је долазило до промјена активности у односу на приједлог пројекта ( увођење нових 
активности, измјене постојећих, одустајање од неких активности ?) Ако је долазило до промјена 
активности, потребно је навести које су то активности и разлози због којих је до промјена 
дошло: 

Очишћен је и центар Чечаве, због већег броја добровољаца него планирано. 

 

  



 

Постигнути резултати у односу на очекиване резултате дате у приједлогу пројекта: 

Очекивано је око 10 добровољаца док се на акцију одазвало 50 добровољаца. Са том 

чињеницом и простор који је требао бити очишћен је повећан за исту разлику. 

Поред тога планирано је чишћење уз сам регионални пут али је проширено и на пратећу 

инфраструктуру и центар Чечаве. Поред ове групе, новосновано удружење „Кисељак“ се 

одазвало на акцију тако што су очистили дио регионалног пута од Чечаве до Кисељака. 

 
 
 
 
 
 
 

Шта је остварено на плану постизања одрживости пројектних активности? ( Да ли планирате 
наставак реализације активности и како? Да ли постоје нове иницијативе за пројекте, финансијска 
партиципација корисника и слично?) 

На основу  акције започети су пројекти трајног рјешавања проблема  одлагања смећа на 

простору Чечаве, који укључују постављање контејенра и канти, а и сигурносних камера. 

Успјешна реализација  је постакла нове ученинке и за  будуће акције а и финансијска помоћ 

донатора из иностранства. 

 

  



 

Приказ финансијске конструкције реализације пројекта /програма у КМ ( у прилогу доставити 

доказ о утрошку средстава – рачуне, фактуре и др.)  

Р.бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС 

1. Милан Милашиновић 432,96КМ 

2. Ђуро Продановић 300КМ 

3. Драган Продановић - Шабија 50КМ 

4. Зоран Томић - Бисер 50КМ   
 

  
 

                              УКУПНО  

 

 

Р.бр. УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗНОС 

1. Ручак за добровољце 385.92КМ 

2. Пиће за вријеме акције и за ручак 91.60КМ 

3. Вреће за смеће 114.59КМ 

4. Сигурносна опрема (рукавице, прслучад, средство) 151.76КМ 

5. Гориво 78.00КМ 

6. Разно 11.09КМ 

                              УКУПНО 832,96КМ 

 

 

 ______________________                           М.П.                                              _________________________ 

    Мјесто и датум                                                                                                    Потпис подносиоца извјештаја 

                                                                                                                                             Овлаштено лице 

 
 

 



 





 


