
Л И С Т А 
вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом висине одобрених 

средстава, по спроведеном јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма 
удружења који су од јавног интереса за Општину Мало Црниће у 2018. Години 

 
 

Р.бр Назив удружења Бр. 
бодов
а 

Тражени 
износ 

предложени износ Предложена намена  
средстава 

1. Удружење жена 
„Сестра Јелица“ 
Црљенац 

110 139.000,00 116.000,00 Све ставке из буџета 
Програма осим 
ставки 2.1-превоз на 
„Врела Хомоља“ и  
2.2-превоз на 
манифестацију „Бој 
на Пругово“ 

 
2. 

Ловачко удружење 
„Стиг Божевац“, 
Божевац 

100 260.000,00 215.000,00 За ставку 3. Буџета 
Програма-набавка 
кукуруза за дивљач и 
набавка концентрата 
за фазанске пилиће 

3. Удружење пчелара 
„Стиг“ Калиште 

97 333.500,00 272.000,00 Све ставке из буџета 
Програма осим: 
-5.2-закуп шатора 
износ од 30.000,00 а  
за позиције  
-6.1-одобрава се 
износ од 10.000,00 
динара  
-6.3-одобрава се 
износ од 1.000,00 
динара  
-позиција 7.2-не 
одобрава се 

4. Коњички клуб 
„Маестосо“ 
Божевац 

94 162.000,00 162.000,00 Одобравају се 
средства за: 
-трошкове лекарске 
екипе 12.000,00 и 
-промо материјал 
150.000,00 за 
фијакеријаде у 
Божевцу и Кобиљу 

5. Ловачко удружење 
„Млава“ Мало 
Црниће 

93 265.000,00 215.000,00 Одобравају се 
средства за набавку 
хране за животиње 

6. КУД „Властимир 
Живковић“ Батуша 

87 337.000,00 225.000,00 Одобравају се 
средства за 
активности  из 
одељка А-буџета 
пројекта у износу од 
225.000,00 динара 

7. Удружење 
пензионера 
општине Мало 
Црниће 

83 190.000,00 113.500,00 Одобравају се 
средства за 
активности из 
одељка А-буџета 
пројекта у износу од 
113.500,00 динара 

8. СУБНОР Мало 
Црниће 

83 115.000,00 85.000,00 Одобравају се 
средства за 



активности  
-2.путни трошкови у 
износу од 40.000,00 
динара 
-3.плакете у износу 
од 20.000,00 динара 
-3.1. венци у износу 
од 25.000,00 динара. 

9. Еколошко 
удружење „Заова“ 
Мало Црниће 

77 220.000,00 215.000,00 Одобравају се 
средства за 
припрему простора 
за одвијање јавних 
скупова у износу од 
215.000,00 динара 

10. Пчеларско 
удружење „Матица“ 
Божевац 

77 70.000,00 70.000,00 Одобравају се 
средства у износу од 
70.000,00 динара 
позиција 3. Програма 
набавка лекова за 
пчеле. 

11. Удружење 
одгајивача голубова 
српских 
високолетача СРБ-
782 „Елита“ Велико 
Црниће 

72 50.000,00 30.000,00 Одобравају се 
средства за следеће 
намене: 
-3.1.набавка пехара 
-3.2.набака 
признања за 
такмичаре. 

12. Удружење 
одгајивача голубова 
српских 
високолетача СРБ-
263 „Божевац“ 
Божевац 

72 30.000,00 30.000,00 Одобравају се 
средства за следеће 
намене: 
-3.1.набавка пехара 
-3.2.набака диплома 
за такмичаре. 

13. Кинолошко 
удружење 
„Божевац“ Божевац 

72 120.000,00 120.000,00 Одобравају све 
ставке из буџета 
програма осим 

ставке 3.1-штампање 
материјала и 6.2 

оглашавање у 
медијима 

14. Удружење „Челичне 
душе“ Црљенац 

72 139.000,00 48.000,00 Одобравају се 
средства за следеће 
позиције буџета 
програма: 
-1.2.аутошкола износ 
од 12.000,00 динара 
-2-1-активности 
клуба износ од 
15.000,00 динара 
6.промотивне 
активности износ од 
10.000,00 динара и  
6.1.промо материја 
11.000,00 динара. 

15. Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких 
ратова 1912-1920 
Мало Црниће 

67 250.000,00 200.000,00 Одобравају се 
средства за потребе 
реализације 
културно-уметничког 
програма 
обележавања 103-ће 



годишњице битке на 
Врањевцу 

16. Удружење Ромкиња 
„Кхам“ Мало 
Црниће 

64 355.000,00 88.750,00 Одобравају се 
сразмерно средства 
за 1 месец трајања 
програма  

 УКУПНО:   
3.035.500,00 
 

 
2.215.250,00 

 

 
Ова листа је  објављена на званичној интернет презентацији Општине Мало Црниће, огласној 
табли као и на порталу е-управа. 02. Јула 2018. године. 
 
На листу учесници конкурса имају право приговора на листу, у року од 8 дана од дана 
објављивања, Општинском већу општине Мало Црниће.  
 
Након истека рока за приговоре Општинско веће ће донети коначну одлуку о избору програма. 
 
На основу коначне одлуке о избору програма, председник општине ће са одабраним 
удружењима закључити уговор о реализацији програма.  
 
Приликом закључења уговора удружење је обавезно да достави меницу са меничним 
овлашћењем на износ одобрених средстава,  као средство обезбеђења за наменско 
трошење додељених средстава. Са удружењем које не достави тражено средство 
обезбеђења уговор неће бити закључен. 
 
 
У Малом Црнићу, 02. Јула 2018. Године 
Број: 06-33/2018-2 
 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 

                                                                                                      
 
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                Небојша Петровић,с.р. 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ,                                                             _________________ 
 
-Марко Јосић,с.р. 
-Горан Рајић, с.р. 
-Иван Ивић,с.р. 
-Снежана Милошевић, с.р.  
 
 


