
 На основу члана 9. Ст. 4. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 
програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно 
суфинансирају из буџета Општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број 3/2017) и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће („СЛ. гласник 
општине Мало Црниће“, број 18/2008), 
 Општинско веће општине Мало Црниће, на седници одржаној дана 27. августа 2018. 
Године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О избору програма и пројеката културно уметничких друштава који ће се финансирати 

односно суфинансирати из буџета Општине Мало Црниће за 2018. Годину 
 
 
I 
 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми и пројекти културно уметничких друштава који ће се 
финансирати односно суфинансирати из буџета Општине Мало Црниће за 2018. Годину, у 
укупном износу од  550.000,00 динара, и то:  

 
Р.бр. Назив КУД-а Одобрени износ средстава 

 
1. КУД „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ 

СМОЉИНАЦ 
200.000,00 динара 

2. КУД „ИЗВОР“ ЦРЉЕНАЦ 60.000,00 динара 
 

3. КУД „ТОПОНИЦА“ ТОПОНИЦА 90.000,00 динара. 
 

4. КУД „ВЛАСТИМИР ЖИВКОВИЋ“ БАТУША 200.000,00 динара.  
  

УКУПНО:  
 

550.000,00 динара 
 

II 
Одобрена буџетска средства биће пренета кориснику на основу уговора који ће бити 

закључен између председника Опђштине и носиоца пројекта. Уговором се ближе уређују 
међусобна права и обавезе и начин контроле изршења уговора.  
 Општинска управа Мало Црниће прати реализацију програма и врши контролу 
реализације.  

 
III 

 Корисник средстава је дужан да поднесе извештај о реализацији програма 
Општинској управи Мало Црниће, одмах по заршетку активности а најкасније до 15. Јануара 
2019. Године. 
 Уколико се утврди ненаменско трошење средстава корисник је дужан да врати 
пренета средства са законском каматом. 

IV 
 Ова Одлука је коначна. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак за одабир корисника спровела је Комисија именована од стране Општинског 
већа општине Мало Црниће. 



  Комисија за одабир програма и пројеката културно-уметничких друштава који 
се финансирају и суфинансирају средствима буџета Општине Мало Црниће на седници 
одржаној дана 26.07.2018.године  донела је  Предлог листе за  финансирање односно 
суфинансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава из буџета 
Општине Мало Црниће у 2018.години, по расписаном јавном конкурсу објављеном 
дана 22.06.2018.године на званичном сајту Општине Мало Црниће и на огласној табли 
Општинске управе Мало Црниће, који је објављен 17.07.2018. године. Рок за приговор 
је био 3 дана.Приговора на предлог листе није било. 
 Дана 26.07.2018. године Комисија је утврдила коначну листу за расподелу.  
       Сходно члану 9.став 3.  Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор 
програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно 
суфинансирају из буџета Општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 3/17'')  од стране Комисије достављен је  Предлог коначне листе за 
финансирање односно суфинансирање програма и пројеката културно-уметничких 
друштава из буџета Општине Мало Црниће у 2018.години, на даљу надлежност. С 
обзиром да сходно члану 9. став 4. наведеног Правилника коначну одлуку о избору 
програма доноси Општинско веће општине Мало Црниће, Веће је прихватило предлог 
Комисије и донело Одлуку као у изреци. 
 Ова Одлука је коначна. 
 
 У Малом Црнићу, 27.08.2018. године 
Број: 06-48/2018-2 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                                                    Малиша Антонијевић,с.р. 
 


