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На основу члана 60. став 3. и 4. Закона о пољопривредном
земљишту (‘’Службеник гласник Републике Србије’’, број
62/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/15), Одлуке о одређивању
надлежног органа за доношење Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Мало Црниће за 2016. годину (‘’Службени гласник
општине Мало Црниће’’, број 9/2015) и члана 67. Статута
општине Мало Црниће (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 12/2008 и 6/2011), уз сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број:320-1102754/2017-14 од 03.04.2017.године године
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној дана 13.04.2017.  године,  д о н о с и                 
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Мало
Црниће  за 2017. годину (у даљем тексту: Годишњи програм)
утврђују се: врста и обим радова које треба извршити у
периоду за који се програм доноси, динамика извођења
радова и улагања средстава, а садржи и податке који се
односе на пољопривредно земљиште у својини Републике
Србије ( у даљем тексту: у државној својини).
Годишњи програм садржи и податке о: укупној површини
по катастарским општинама пољопривредног земљишта
у државној својини на територији општине Мало Црниће,
корисницима пољопривредног земљишта у државној
својини, закупцима пољопривредног земљишта у државној
својини, површини пољопривредног земљишта у државној
својини која није дата на коришћење, укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини која је
планирана за давање у закуп, као и површине делова
пољопривредног земљишта у државној својини које су
планиране за давање у закуп (једна или више катастарских
парцела) са бројем катастарске парцеле, површином,
класом и културом и стању заштите, уређења и коришћења
земљишта у државној својини.

26.04.2017.

Саставни делови овог програма су: Општи део и План
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
I ОПШТИ ДЕО
УВОД
Општи подаци о општини
Анализа стања уређености
1.1.Катастарска уређеност
1.2.Квалитет земљишта и хемијска анализа земљишта
1.3 Одводњавање и наводњавање
II ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ТАБЕЛА 1. Преглед површина пољопривредног земљишта
на територији општине Мало Црниће по катастарским
општинама и културама
ТАБЕЛА 2. Преглед површина пољопривредног земљишта
по облицима својине на територији општине Мало Црниће
ТАБЕЛА 3. Површине пољопривредног земљиште по
класама и културама
ТАБЕЛА 4 Одводњавање на територији општине
ТАБЕЛА 5. Наводњавање на територији општине  
ТАБЕЛА 6. Побољшање квалитета пољопривредног
земљишта и мелиорације ливада и пашњака
ТАБЕЛА 7. Корисници пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Мало Црниће
ТАБЕЛА 8 План прихода сопственог учешћа
ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу
и коришћењу пољопривредног земљишта
ТАБЕЛА 10. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Мало
Црниће  
ТАБЕЛА 14. Предложени бројеви јавних надметања по
праву пречег закупа -сточари (по основу узгоја и држања
животиња)
ТАБЕЛА 15. Преглед груписаних jавних надметања
ТАБЕЛА 16. Збирна табела
ТАБЕЛА 16а Укупна површина пољопривредног земљишта
у државној
својини која није обухваћена јавним надметањима ни
давањем на коришћење без накнаде– разлози изузимања
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УВОД
Општина Мало Црниће према броју становника и
површини на којој се простире спада у ред мањих општина
Браничевског округа.
Заузима простор од 269 км2. Централни део територије
обухвата плодна, широка долина средњег и горњег тока
реке Млаве, која се лагано шири у Стишку равницу. Само
по ободима налазе се питома брда, последњи обронци
Хомољских планина. Карактеристике рељефа су 83-350м
надморске висине.
Општина Мало Црниће има 11422 становника
(број сталног становништва) који живе у 19 насеља.
Број становника са грађанима који су евидентирани као
повремено одсутна лица је 15475 становника.
Седиште Општине је у Малом Црнићу, које је у близини
суседних општина Пожаревац, Петровац на Млави, Кучево,
Велико Градиште, Жабари.
Општина Мало Црниће је повезана магистралним
путем Пожаревац- Мајданпек и регионалним путевима
Пожаревац- Петровац- Жагубица.
У односу на остале општине у Браничевском округу
можемо рећи да је Општина Мало Црниће на првом месту
када је у питању проценат пољопривредног земљишта у
односу на укупно земљиште и то 84,6%. Стога је на подручју
Општине Мало Црниће основна грана привређивања
пољопривреда која има изузетне погодности и иста се одвија
на око 23.000 хектара, од чега се највећи део налази у поседу
индивидуалних газдинстава, остала површина је државна,
односно друштвена својина.
I ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА
АНАЛИЗА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ
1.1.Катастарска уређеност
Општину Мало Црниће чине 19. катастарских општина и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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КО Аљудово са укупном површином од
КО Божевац са укупном површином од
КО Батуша  са укупном површином
КО Велико Црниће са укупном површином
КО Велико Село са укупном површином
КО Врбница са укупном површином
КО Забрега са укупном површином      
КО Кобиље са укупном површином
КО Крављи До са укупном површином
КО Калиште са укупном површином
КО Кула са укупном површином

399,140  ха
3.277,08  ха
924,65  ха
1.166,68 ха
1.410,80  ха
902,94  ха
452,95  ха
2.366,07 ха
627,81  ха
758,34  ха
1.778,68 ха

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

КО Мало Црниће са укупном површином
КО Мало Градиште са укупном површином
КО Салаковац са укупном површином
КО Смољинац са укупном површином
КО Топоница са укупном површином
КО Црљенац са укупном површином
КО Шапине са укупном површином
КО Шљивовац са укупном површином

Укупно:

1.063,56 ха
933,07 ха
1.044,61  ха
3.652,45  ха
2.429,19  ха
1.723,90  ха
1.834,56 ха
327,48  ха
27.073,96 ха

Од тога је пољопривредна површина на 21.341,6600 ха,
односно 78,83 % у односу на укупну површину на територији
општине Мало Црниће.
1. КО Аљудово у којој је на снази катастар непокретности
има површину 399,14ха од   чега је 250,9167 ха
пољопривредно земљиште. То је катастарска општина
у којој није извршена комасација због брдовитог и
неприступачног терена.
2. КО Батуша у којој је на снази катастар непокретности
и извршена комасација комплетног земљишта
има површину од 924,65 ха од чега је 807.7065 ха
пољопривредно земљиште.
3. КО Божевац у којој је на снази катастар непокретности
има површину од 3277,09 ха од чега је укупна површина
пољопривредног земљишта 2792.9323 ха.
4. КО Велико Село у којој је извршена комасација и на
снази је катастар непокретности има површину од
1410,80ха, а површина пољопривредног земљишта је
1043,2462 ха.
5. КО Велико Црниће у којој је извршена комасација, и на
снази је катастар непокретности има укупну површину
од 1166,69ха од чега је пољопривредно земљиште
1010,8323 ха.
6. КО Врбница у којој је извршена комасација, и на снази је
катастар непокретности има укупну површину 902,95ха
од чега је пољопривредна површина 681,9892 ха.
7. КО Забрега у којој је на снази катастар непокретности и
извршена комасација има површину 452,96ха, а укупна
пољопривредна површина је 332.4374 ха.
8. КО Калиште у којој је извршена комасација и на снази је
катастар непокретности има укупну површину 758,34ха,
а пољопривредна површина је 576.9694 ха.
9. КО Крављи До у којој је катастар непокретности на
снази, али није извршена комасација због брдовитог
терена има укупну површину од 627,81ха од чега је
пољопривредно земљиште на површини од 473,2388 ха.
10. КО Кула у којој је катастар непокретности на снази
и извршена је комасација има укупну површину од
1723,91ха, од чега је под пољопривредним земљиштем
површина од 1204.6392 ха.
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11. КО Кобиље у којој је на снази катастар непокретности
и извршена комасација има укупну површину од
2366,07ха, од чега је 1821.9998 ха пољопривредно
земљиште.
12. КО Мало Црниће у којој је на снази катастар
непокретности, и извршена је комасација има укупну
површину од 1063,57 ха, од чега је пољопривредна
површина на  784.7210 ха.
13. КО Мало Градиште у којој је катастар непокретности
на снази и извршена је комасација има укупну површину
од 933, 03 ха, од чега пољопривредно земљиште захвата
површину од 747.1604 ха.
14. КО Салаковац   у којој је катастар непокретности   на
снази, а извршена је комасација има укупну површину
од 1044,61ха, од чега је пољопривредно земљиште на
површини од 800,9460 ха.
15. КО Смољинац у којој је на снази катастар непокретности
и извршена је комасација има укупну површину од
3652,45ха, од чега је пољопривредно земљиште на
површини од 2798.1381 ха.
16. КО Топоница у којој је на снази катастар непокретности,
а извршена је комасација има укупну површину од
2429,19ха, од чега је пољопривредна површина на
1372,4857 ха.
17. КО Црљенац у којој је катастар непокретности на
снази и извршена је комасација, има укупну површину
од 1723,91ха, од чега је пољопривредна површина на
1372.4857 ха.
18. КО Шапине у којој је катастар непокретности на
снази и извршена је комасација има укупну површину
од 1834,56ха, од чега је пољопривредно земљиште на
површини од 1600.5592 ха.
19. КО Шљивовац у којој је на снази катастар
непокретности, има укупну површину од 327,48 ха,
од чега је пољопривредно земљиште на површини од
246,9579 ха.
Комасација на територији Општине Мало Црниће је
спроведена у три фазе:
-  Прва фаза 11500ха
-  Друга фаза 2713ха
-  Трећа фаза 2740ха
Укупно:         16953 ха (од тога 5453ха су мелиорације)
Ефекти комасације, као модела укрупњавања поседа,
видљиви су на територији Општине Мало Црниће. Примера
ради наводимо да је у катастарским општинама у којима
није извршена комасација просечна величина парцеле 22
ара, односно 0,22 ха. Док је у катастарским општинама са
завршеном комасацијом просечна величина парцеле 63 ара,
односно 0,63 ха.

На поседима земљорадничких задруга, ефекти
комасације су још израженији (просечна величина парцеле
пре комасације је 38 ари, а после  комасације око 20,3 ха).
Такође, резултати комасације су нова организација атара, која
се огледа у новопројектованој путној мрежи прилагођеној
образовању нових правилних табли. Путеви су постали шири
и функционалнији прилагођени савременој пољопривредној
механизацији.
Користи од комасације се огледају у повећању
уређености земљишне територије, смањењу неискоришћених
површина, решавању питања облика, величине и положаја
парцела, канала, путева и других инфраструктурних објеката,
што доводи до дугорочног мењања трошкова производње и
до повећања укупног прихода и до 30%.
Значај улагања у путну инфраструктуру у пољопривреди
се огледа кроз чињеницу да је од укупних радова у
пољопривреди и преко 48% транспортног  карактера, с тога
оправданост улагања треба сагледавати и кроз смањење
трошкова одржавања транспортних средстава.
У
свим
катастарским
општинама
парцеле
пољопривредног земљишта су уситњене. Због велике
уситњености и неправилног облика катастарских парцела
пољопривредно земљиште не може   рационално да се
користи. Потребно је извршити укрупњавање катастарских
парцела како би се   земљишта груписало с циљем стварања
што већих и правилнијих парцела ради економичније обраде,
искоришћавања и уређења.
Донета је Одлука о приступању уређењу
пољопривредног земљишта комасацијом на територији
општине Мало Црниће број III/01 Број: 06-40/2015-8 од  31.
августа 2015. Године. Планира се уређење пољопривредног
земљишта на територији општине Мало Црниће путем
комасације, на локацији дела катастарске општине Топоница,
потес ‘’Батушко брдо’’, на површини од 54.4 хектара са 580
катастарских парцела. Средства за спровођење комасације
обезбеђена су у буџету општине и из других извора.
1.2. Квалитет земљишта и хемијска анализа земљишта
Општину Мало Црниће карактерише висок бонитет
земљишта и висока пољопривредна вредност земљишта.
Са око 43,39% површине пољопривредног земљишта је
од прве до треће бонитетне класе.
На територији општине појављују се најбољи типови
земљишта, као што су: чернозем, алувијални наноси, речни
наноси, смолница итд.
Садржај хумуса креће се од 3-4%, неутралне до слабо
алкалне реакције.
Садржај храњивих материја (Н.П.К), је у границама
оптималног до високог садржаја.
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На основу стања усева на парцелама и просечних
приноса гајених биљака, може се закључити да земљиште
није загађено штетним и  опасним материјама и да су остаци
пестицида присутни у земљишту у количинама које не
угрожавају пољопривредну производњу.
1.3. Одводњавање и наводњавање
Систем одводњавања на територији Општине Мало
Црниће је гравитацијски, што значи да се одводњавање врши
природним путем каналима. Каналисаност мелиоративног
подручја је 0,004км каналске мреже по хектару површине.
Каналска мрежа у мелиоративном подручју је у
потпуности изграђена, тако да није потребна мера изградње
нових канала.
Задатак Водопривреде, Пожаревац је да одводну
мрежу одржава у функционалном стању, а према важећим
техничким нормативима.
Пројектованих, а неизграђених система за одводњавање
нема.
Уложена средства у мелиоративне захвате и друге мере
уређења земљишне територије, своју економску целисходност
налазе у стварању предуслова за повећање продуктивности
рада, интензивнијег одвијања пољопривредне производње и
бољег искоришћавања фактора производње, што у крајњем
исходу доводи до повећања и стабилизације високих приноса
по јединици површине, смањењу губитака на приносима,
смањењу трошкова производње те самим тим до повећања
ефикасности и економичности пољопривредне производње.
Систем за наводњавање Општина Мало Црниће не поседује.
Број: 320-6/2017
У Малом Црнићу, 13.04.2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Малиша Антонијевић, с.р.
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35
Република Србија
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Општинска управа
Број: 320-6/2017-01
13. 04. 2017.године
М а л о    Ц р н и ћ е
ИНФОРМАЦИЈА
Општинско веће општине Мало Црнће, на седници
одржаној дана 13. 04. 2017.године, на основу члана 60. став
3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту (‘’Службеник
гласник Републике Србије’’, број 62/2006, 65/2008,
41/2009 и 112/15), Одлуке о одређивању надлежног органа
за доношење Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Мало
Црниће за 2016. годину (‘’Службени гласник општине Мало
Црниће’’, број 9/2015) и члана 67. Статута општине Мало
Црниће (‘’Службени гласник општине Мало Црниће’’,
број 12/2008, 6/2011 и 1/2016), уз сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број:320-1102754/2017-14 од 03.04.2017. године, донела је Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини општине Мало Црниће за
2017. годину.
Текст овог документа може се погледати на сајту
општине Мало Црниће www.opstinamalocrnice.org
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средства, са описом истог, циљевима који се постижу
На основу члана 72. и члана 76. Закона о култури
његовом реализацијом, тачним подацима о буџету
(„Службени гласник РС“, број   72/09, 13/6 и 30/16-испр.),  
пројекта и изворима финансирања, времену и носиоцима
члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“,
реализације пројекта,
број 51/09 и 99/11-др.закони) и члана 67. Статута општине 3. Доказ о упису у регистар код надлежног органа,
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 4. Статут или оверену фотокопију извода из статута
број 12/08, 6/11 и 1/16),
организације у коме је утврђено да се циљеви
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
организације остварују у области у којој се програм
одржаној 13. априла 2017. године, донело је
реализује,
5. Извештај Одељења за буџет и трезор да су средства
ПРАВИЛНИК
добијена претходне године наменски трошена,
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
6. Биографију подносиоца – опис претходних искустава,
ИЗБОР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНОдостигнућа и активности (значајни пројекти и
УМЕТИЧКИХ ДРУШТАВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
активности (- до максимално две стране текста А4
ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
формата),
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
7. Друге податке који су саставни део пријаве на конкурс.
8. Документација наведена у тачки 3), 4) и 5) претходног
Члан  1.
става доставља се у оригиналу или фотокопији овереној
код надлежних служби Општинске управе општине
Овим Правилником ближе се уређују начин, мерила
Мало Црниће.
и критеријуми за избор програма и пројеката културно
Члан 6.
– уметничких друштава а финансирају се односно
суфинансирају из буџета Oпштине Мало Црниће (у даљем
Неће се разматрати – неблаговремене и непотпуне
тексту: Општина Мало Црниће).
пријаве -  пријаве упућене факсом или електронском поштом
– пријаве оних учесника на конкурсу који су претходних
Члан 2.
година остварили право на финансирање односно
суфинансирање пројекта средствима из буџета општине, а
Финансирање и суфинансирање програма и пројеката нису поднели извештај о реализацији пројекта - пријаве чији
културно – уметничких друштава, врши се на основу јавног подносилац није извршио своје досадашње обавезе према
конкурса који расписује Општинско веће општине Мало Општини у вези пројеката културно – уметничких друштава,
Црниће (у даљем тексту: Општинско веће).
које је Општина финансирала односно суфинансирала.
Члан 3.

Члан 7.

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се објављује на
званичном сајту општине Мало Црниће и на огласној табли
Општинске управе. Рок за подношење пријава на конкурс из
става 1. овог члана је 15 дана од дана објављивања. Конкурс
се расписује за сваку буџетску годину.

О избору програма и пројеката по расписаном конкурсу
одлучује комисија, коју образује Општинско веће општине
Мало Црниће.
Комисија из става 1. овог члана има председника и
четири члана, одлуке доноси на седницама.
Седницу   Комисије сазива и њеним радом руководи
председник Комисије.
Комисија своје одлуке доноси руководећи се оценом
програма и пројеката на основу критеријума прописаним
овим правилником.

Члан 4.
На конкурс се могу пријавити културно – уметничка
друштва, чије је седиште на подручју општине Мало Црниће,
који у оквиру својих програма негују културни идентитет  
Општине.
Члан 5.
Пријава на конкурс мора да садржи:
1. Попуњен образац пријаве,
2. Програм односно пројекат којим се конкурише за

Члан 8.
Сваком предлогу програма и пројекта Комисија ће
доделити одређен број бодова од укупних 100, на основу
чега ће бити сачињен предлог листе програма и пројеката.
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Критеријуми за бодовање предлога пројекта:
1. Редован рад секција (по броју секција) за
друштва која испуњавају услове из члана 4. овог
правилника ...................................................... 5-10 бодова
2. Учешће на општинским смотрама ..................... 5 бодова
3. Учешће на регионалним смотрама .................. 10 бодова
4. Учешће на републичким смотрама ................... 15 бодова
5. Учешће на међународним смотрама (само уколико
постоји званичан позив за учешће Општини или Центру
за културу) ........................................................... 20 бодова
6. Освојене награде на општинским и републичким  
такмичењима .................................................10+10 бодова
7. Организација фестивала (уколико је КУД носилац)...5 бодова
8. Учешће у јавним културним манифестацијама........5 бодова
9. Стимулација......................................................... 10 бодова
Стимулација културно – уметничких друштава из
претходног става распоређиваће се на следећи начин:
- Уколико се радом и презентацијом Општине издвојило
изнад осталих корисника (ангажовање и учешће у
културним и туристичким манифестацијама у Општини
или је било укључено у културну размену у земљи и
иностранству).
Члан 9.
Комисија разматра пријаве и утврђује предлог листе за
финансирање односно суфинансирање која ће се објавити на
званичној инернет страници Општинске управе и на огласној
табли Општинске управе општине Мало Црниће.
На предлог листе, учесници конкурса имају право
приговора Комисији у року од 3 (три) дана од дана
објављивања листе.
Након одлучивања о приговорима, предлог коначне
листе Комисија доставља Општнском већу општине Мало
Црниће на одлучивање.
Коначну одлуку о избору програма доноси Општинско
веће општине Мало Црниће, а председник општине Мало
Црниће закључује уговор којим се уређују међусобна права,
обавезе и одоворности уговорних страна.
Члан 10.
Буџетска средства за реализацију програма и пројекта,
преносе се кориснику на основу уговора који закључује
председник са носиоцем пројекта, односно корисником
средстава.
Уговором се ближе уређују међусобна права и обавезе и
начин контроле извршења уговора. Коначна листа објављује
се на званичној интернет презентацији општине Мало
Црниће.
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Члан 11.
Пројекат се мора реализовати до 31. децембра текуће
године.
Општинска управа општине Мало Црниће прати
реализацију програма и врши контролу његове реализације.
Културно-уметничко друштво које је корисник дотације,
односно реализатор програма дужнo је да Општинској управи
општине Мало Црниће, у сваком моменту, омогући контролу
реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење
средстава председник општине Мало Црниће је дужан
да раскине уговор, а корисник дотације је дужан да врати
пренета средства са законском каматом.
Корисник дотације подноси Општинској управи
општине Мало Црниће извештај о реализацији програма.
По завршетку програма корисник дотације доставља
завршни извештај а најкасније до 15. јануара наредне године.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу   даном   доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.
У Малом Црнићу, 13. април 2017. године
Број: 06-9/2017-4
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
						

ПРЕДСЕДНИК
Малиша Антонијевић, с.р.
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ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
КОМИСИЈА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИЈАВНИ

ОБРАЗАЦ

КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА
КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Рок за пријаву: 15 дана од дана оглашавања
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Назив друштва
Адреса друштва (место, улица и број)
Укупан износ средстава која се траже од
општине Мало Црниће
Потпис и печат (обавезно)
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
НАЗИВ ДРУШТВА
Адреса друштва
Телефон
Факс
E-mail адреса
ПИБ (Порески идентификациони број)
Подрачун корисника отворен код Управе за
трезор
Назив и адреса банке
Особа овлашћена за потпис (име, презиме,
адреса, број личне карте)
Контакт особа (име, презиме, функција,
мобилни телефон, E-mail адреса
2. ОПИС ДРУШТВА (Укратко опишите када је Ваше друштво основано, када је
почело са радом, које су главне активности вашег друштва, број чланова,
опрема, најзначајнија достигнућа, учесталост проба, итд.)
75

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 3/17
3. ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРЕДЛОГ БУЏЕТА

АКТИВНОСТ

УКУПНО
76

УКУПНО
ТРОШКОВИ

СРЕДСТВА
БУЏЕТА
ОПШТИНЕ
(ИЗНОС И
НАМЕНА)

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА
(ИЗНОС И
НАМЕНА)

СРЕДСТВА
ДРУГИХ
ДОНАТОРА,
СПОНЗОРА
(ИЗНОС И
НАМЕНА)

4. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОБАВЕЗА
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4. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О
случају отказивања манифестација, или пратећих
одговорна, овлашћена особа у име
културно–уметничког
ПРЕУЗИМАЊУКао
ОБАВЕЗА
активности,
примљени износ друштва
средстава, –у пуном
подносиоца пријаве, потврђујем, односно обавезујемизносу
се да:вратити буџету Општине.
- уколико буде одобрено, учешће општине Мало
нису
добијена
средства
из
других
извора
за
укупан
или део средстава
за која седруштва,
Као одговорна, овлашћена особа у име културно–
Црниће
у финансирању
/ суфинансирању
конкурише
код
Општине
(односно
да
јесу,
о
чему
се
у
прилогу
доставља
доказ
о
уметничког друштва – подносиоца пријаве, потврђујем,
биће на одговарајући начин истакуто
у штампаним
суфинансирању),
односно обавезујем
се да:
материјалима (програм, плакат, каталог...) а везано за
- добијена средства неће бити коришћена рад
за друштва.
друге намене, осим оних која су
одобрена
од
стране
Општинског
већа
општине
Мало Црниће,
- нису добијена средства из других извора за укупан
средства
одобрена
из буџета
општине Мало
Црниће гарантујем
повлачимо
или део- средстава
за која
се конкурише
код Општине
Својим потписом
да суна
сви основу
подаци наведени
захтева
за
плаћање
уз
достављање
валидне
правдајуће
документације,
као
и да и да
(односно да јесу, о чему се у прилогу доставља доказ о у Пријавном обрасцу и прилозима тачни, истинити
ћемо у случају отказивања манифестација,
илигоре
пратећих
примљени
суфинансирању),
прихватам
наведенеактивности,
обавезе.
износ
средстава,
у
пуном
износу
вратити
буџету
Општине.
- добијена средства неће бити коришћена за друге намене,
- која
уколико
будеод стране
одобрено,
учешће
осим оних
су одобрена
Општинског
већа општине Мало Црниће у финансирању /
суфинансирању
друштва, биће на одговарајући начин истакуто у штампаним
општине Мало
Црниће,
материјалима
плакат,
каталог...) а везано за рад друштва.
- средства одобрена
из буџета(програм,
општине Мало
Црниће
повлачимо на основу захтева за плаћање уз достављање
валиднеСвојим
правдајуће
документације,
као и да
у подаци наведени у Пријавном обрасцу и
потписом
гарантујем
да ћемо
су сви

прилозима тачни, истинити и да прихватам горе наведене обавезе.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Функција
Датум
Место
Попис и печат (обавезно)

37

На основу члана 138. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, број 10/2016), члана 31. Правилника
о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и  интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће („Службени гласник општине
Мало Црниће“, број 1/2017), члана 4. став 3.  Јавног позива
за финансирање годишњих и посебних програма у области
спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину
број 06-4/2017-5, од 16. 03. 2017. године и члана 2. Одлуке
о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008) и Извештаја
и предлога Стручне комисије за оцену програма и пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мало Црниће, број 06-10/2017-03, од 11.
04. 2017. године,
Општинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној 13. 04. 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ
ЗАДОВОЉАВАУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017.
ГОДИНИ
Члан 1.
ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи и посебни програм
спортских организација којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у општини Мало
Црниће и одобравају се новчана средства буџета општине
Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених
програма, и то:
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1. Са позиције 146 - Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од укупно опредељених  3.700.000,00 динара:
Ред.
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8

Подносилац програма

Програми и пројекти

ФК „РАДНИК“ Салаковац
ОФС Мало Црниће
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине
ФК „БСК 1924“ Божевац
ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац
ФК „СТИГ“ Мало Црниће
ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће
ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша

Одобрена средства

Такмичарски спорт
Такмичарски спорт
Такмичарски спорт
Такмичарски спорт
Школски спорт
Такмичарски спорт
Такмичарски спорт
Такмичарски спорт
СВЕГА РАСПОРЕЂЕНО:

330.000,00
740.000,00
740.000,00
250.000,00
139.700,00
250.000,00
330.000,00
250.000,00
3.029.700,00

2. Са позиције 147 - Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од укупно  опредељених 600.000,00 динара:
Ред.бр.

Подносилац програма

Програми и пројекти

1.

ФК „СТИГ“ Мало Црниће

Органзација турнира
малом фудбалу

СВЕГА РАСПОРЕЂЕНО:

Одобрена средства
у

50.000,00 динара
50.000,00 динара.

Члан 2.

Члан 3.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са
законом, председник општине Мало Црниће закључује
Уговор о реализовању програма.
Подносилац програма је дужан да се одазове позиву
за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема
позива, а у супротном, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
Носилац одобреног програма је дужан да одобрена
средства троши само за намене наведене у члану 1.
диспозитива овог решења.
Носилац одобреног програма обавезан је да
Општинском већу на његов захтев, као и периодично, а
најмање једном годишње достави извештај о реализацији
програма, са комплетном документацијом о остваривању
програма или делова програма и коришћењу средстава
буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и
фотокопије фактура и извода из банке о стању и променама
средстава на рачуну.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана
по истеку сваког квартала у току реализације програма, на
апликационом Обрасцу 9.
Завршни кончани извештај о реализацији програма
подноси се у року од 15 дана од дана реализације програма,
на апликационом Обрасцу 7.
Носилац програма је обавезан да по подношењу
завршног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава
на крају годину на рачун буџета Општине.

За преостала нераспоређена  средства на позицији 146
- Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину у
износу од 670.300,00 динара, расписује се нови јавни позив.
За преостала средства на позицији 147 - Одлуке о
буџету општине Мало Црниће за 2017. годину у износу од
550.000,00 динара, расписује се нови јавни позив.
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Образложење
Општинско веће општине Мало Црниће   донело је
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће број 06-3/2017-7, од 27. 02. 2017.
године.
Такође, Општинско веће општине Мало Црниће
расписало је Јавни позив за финансирање годишњих
и посебних програма у области спорта на територији
општине Мало Црниће за 2017. годину, у укупном износу
од  4.300.000,00 динара,  и то са позиције 146- 3.700.000,00
динара и са позиције 147 - 600.000,00 динара, број 06-4/20175. Јавни позив је објављен 16. 03. 2017. године.
Наведени Јавни позив је објављен на интернет страници
општине Мало Црниће, на огласној табли Општинске
управе општине Мало Црниће и извршено је непосредно
обавештавање потенцијалних учесника од стране ОФС
Мало Црниће.

Службени гласник општине Мало Црниће - Број 3/17
Председник општине Мало Црниће донео је Решење о
образовању Стручне комисије за оцену програма и пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у општини Мало Црниће број 119-2/2017, од 24. 03.
2017. године.
Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће спровела је поступак по Јавном
позиву за финансирање годишњих и посебних програма
у области спорта на територији општине Мало Црниће за
2017. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање
програма и одобравање висине средстава сачинила је
Извештај и предлог Решења о одобравању програма којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у општини Мало Црниће и одређивању висине средстава у
2017. години, број 06-10/2017-03, од 11. 04. 2017. године и
исти доставио Општинском већу на одлучивање.
Општинско веће општине Мало Црниће на основу
спроведеног поступка и у складу са расположивим
средствима опредељеним за ову намену у буџету општине
Мало Црниће у 2017. години, на седници одржаној 13. 04.
2017. године, делимично је променило предлог Комисије и
одлучило  као у диспозитиву овог решења.
За средства која нису обухваћено расподелом по првом
јавном позиву биће расписан у току 2017. године, нови јавни
позив.
Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће
се на сајту општине Мало Црниће и у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“.
Број: 06-9/2017-8
У Малом Црнићу, 13. 04. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
									
ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.
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Решење о одобравању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини Мало Црниће и
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