
 На основу члана 12. Ст. 6.  Правилника о начину финансирања програма од јавног 
интереса која реализују удружења средствима буџета општине Мало Црниће , 
 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 11. 07. 2018. Године, 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О избору програма  од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине 

Мало Црниће у 2018. Години 
 
 

Члан 1. 
 

 За финансирање и суфинансирање програма који су од од јавног интереса за Општину 
Мало Црниће,  а реализују хз удружења, у 2018. Години, бирају се следећи програми: 
 

Р.б
р 

Назив удружења Бр. 
бод
ова 

Тражени 
износ 

Одобрени 
износ 

Намена 
одобрених 
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 штора 
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 

72 30.000,00 30.000,00 Одобравају се 
средства за 



српских 
високолетача СРБ-
263 „Божевац“ 
Божевац 

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:   
 

 
2.215.250,00 

 

 
Члан 2.  

 Са одабраним удружењем, председник Општине ће закључити уговор о реализацији 
програма у складу са Правилником. 
 Подносилац програма је дужан да се одазове позиву за закључење уговора, у року од 
8 дана од дана пријема позива, у супротном сматраће се да је одустао од предлога 
програма. 



 Подносилац одобреног програма је дужан да пре склапања 
уговора  достави меницу и менично овлашћење, као средство 
обезбеђења у висини одобрених средстава, регистровану у складу са 
Законом, изјаву да срества за реализацију одобреног програма нису на 
други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса 
одговорног лица и интерни акт о антикорупцијској политици удружења.  
 Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и 
отварање рачуна корисника јавних средстава.   
 

Члан 3. 
 Одобрена средства за реализацију програма јесу наменска средства и могу се 
користити искључиво за реализацију конкретног програма у складу са уговором. 
 Одобрени буџет програма чини саставни део уговора. 
 

Члан 4. 
 Општинско веће, преко Општинске управе Мало Црниће, прати реализацију програма 
за који су одобрена средства.  
 Праћење реализације програма обухвата: 
-обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима 
одређеним у уговору; 
-прегледање извештаја од стране Општинске управе; 
-мониторинг посете представника Општинске управе; 
-обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврши увид у 
релевантну докуметнацију насталу у току реализације програма и 
-друге активности предвиђене уговором. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Мало Црниће, донело је Правилник о начину финансирања 
програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Мало 
Црниће, образовало конкурсну комисију и расписало јавни конкурс за финансирање и 
суфинансирање програма која реализују удружења грађана у 2018. Години, дана 31. 05. 2018. 
године. 
 Комисија је спровела поступак, извршила оцену и вредновање  програма  и доставила 
Извештај број 06-33/2018-7 од 02. 07. 2018. Године Општинском већу, у коме је утврђена ранг 
листа програма и предлог за расподелу финансијских средстава. 
 Листу вредновања и рангирања програма Комисија је објавила на званичнов веб сајту 
Општине Мало Црниће 02. Јула 2018. године. На листу вредновања, до истека жалбеног рока, 
није било уложених приговора. 
 Општинско веће је прихватило листу вредновања Комисије и на основу ње донело 
Одлуку као у диспозитиву. 
 Ова Одлука је коначна. 
 
Број: 06-42/2018-6 
У Малом Црнићу, 11.07.2018. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК, 
                        Малиша Антонијевић,с.р. 


