
 

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) 

чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2019. годину („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 10/18), члана 1. – 5. 12. и 21. 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 1/17),  

члана 76. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 

3/19) и члана 2. став 1. тачка 26. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће", 4/19), Општинско веће Општине Мало 

Црниће на седници одржаној дана 11. 07. 2019. године, расписује  

 

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (ДРУГИ) 

 

  

I. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Јавно обавештење и јавни позив носиоцима програма да доставе предлоге својих 

годишњих и посебних програм/пројеката за 2019. годину, одвојено за сваку из области 

спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, на прописаном обрасцу. 

  

Средства за годишње и посебне програме/пројекте по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву обезбеђена су буџетом општине Мало Црниће за 2019. годину у оквиру 

Програма 14 - Развој спорта и омладине, функција 810 - Услуге рекреације и спорта, 

позиције 128 и економске класификације 481 - Дотације невладним оганизацијама. 

Преостала  планирана средства за програме/пројекте спортских организција у износу од 

1.388.220,00 динара, опредељују се за финансирање: 

 

1. Годишњих програма/пројеката спортских организација (клубова) са 

територије општине Мало Црниће, којима се реализује функционисање 

организација у области спорта у погледу редовних активности (трошкови 

куповине опреме, реквизита и справа, трошкови котизације, трошкови 

превоза, трошкови организације такмичења, трошкови суђења и делегата, 

трошкови лекарских прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака 

који реализују програм, трошкови штампања публикација и материјала, 

информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно друге 

организације и сл.). 

 

2. Годишњих и посебних програма/пројеката из области рекреативног спорта, 

спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског спорта, 

спортских приредби и традиционалних спортских такмичења  у општини 

Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих потреба грађана из 

области спорта. 

 

II. 

 

Програми/пројекти којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача, 

носиоца,  садржине и квалитета и финансирања програма/пројеката. 
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Предлоге годишњих и посебних програма/пројеката подносе организације у 

области спорта са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са 

Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће. 

 

          Носилац програма/пројекта мора:  
            1.  да буде регистрован у складу са Законом;  

           2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 

друкчије одређено; 

4.  да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или 

овим правилником није другачије утврђено; 

5.  да је директно одговоран за припрему и извођење програма/пројеката; 

6.  да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

7.  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

8. да је са успехом реализовао одобрени програм/пројекат, уколико је био 

носилац програма/пројекта ранијих година;  

9.     да располаже капацитетима за реализацију програма/пројекта; 

10.     да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског   

    савеза. 

 

Носилац програма/пројекта не може да: 

 

 буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

 има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања и 

 буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

 

III. 

 

 Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по јавном позиву достављају 

обавезно на одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су 

саставни део Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2019. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све 

наводе из пријаве својих програма/пројеката морају доказати одговарајућим приложеним 

документима. 

 Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу 

документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави 

програма/пројекта. 

 Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним 

позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.  

 Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма/пројекта. 

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

 

 Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу 

документацију:  

- пропратно писмо, 
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- попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта, 

- ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта, 

- копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,  

- одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о утврђивању предлога 

годишњег програма/пројекта, 

- копија Статута спортске организације, 

- копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину, 

- остала акта у складу са захтевима обрасца програма. 

 

 

IV. 

 

  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику (ЦД/флеш). 

Носиоци програма/пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно обавештење и 

јавни позив са комплетном документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично 

преко писарнице Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком 

на адресу Општинска управа општине Мало Црниће – Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта  

у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и 

адресу пошиљаоца, навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси се 

пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма/пројеката 

организација у области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу 

утврђен предлог за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана подношења 

предлога. 

 Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору 

програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.  

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву од стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са 

сваким  носиоцем програма/пројекта чији је програм/пројекат одобрен. 

 Одлука о утврђивању програма/пројеката у области спорта за које се одобравају 

дотације доставља се појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног позива.  

 

V. 

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
 Јавно обавештење и јавни позив се објављује преко средстава информисања, на 

огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.  
   

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног обавештења и 

јавног позива на интернет страници општине Мало Црниће.  

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске 

управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: 

www.opstinamalocrnice.rs  
 

    

 

 

 

http://www.opstinamalocrnice./
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Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима од 15 дана 

од дана реализације програма и пројеката доставе периодичне (полугодишње) и завршне 

(годишње) извештаје о реализацији програма и пројеката, са финансијском 

документацијом Општинском већу општине Мало Црниће, као и на захтев даваоца 

средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са одобреним и 

реализованим програмима и пројектима у 2019. години. 

         Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе 

Мало Црниће 012/280-016.  

 

 

Број: 06-39/2019-4 

У Малом Црнићу, 11. 07. 2019. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

                                           ПЕДСЕДНИК, 

                                                             Малиша Антонијевић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 обавештења и јавног 

позива за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину број 06-61/2017-15, 

од 15. 12. 2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008 и 7/2014) 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 06-19/2018-03, од 28. 

03. 2018. године, 

 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 04. 04. 2018. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА 

ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА 



ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи и посебни програм спортских организација 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује 

функционисање организације такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у 

малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства 

буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма и 

то: 

 Са позиције 150 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018. годину 

од укупно опредељених 4.000.000,00 динара 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ Школски спорт 200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ   Такмичаски спорт 800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 
Такмичарски спорт 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

160.000,00 
50.000,00 

 СВЕГА  
3.050.000,00 

-2- 
 

 

Члан 2. 

 

 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 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 полугодишта 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.  

 

Члан 3. 

 

 За остала нераспоређена средства за позицији 150 – Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2018. годину у износу од 950.000,00 динара, расписује се ново Јавно 

обавештење и нови Јавни позив. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 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 Јавно обавештење и 

јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину, у укупном износу од 

4.000.000,00 динара, са позиције 150, број 06-61/2017-15, од 15. 12. 2017. године. Наведено 

Јавно обавештење и 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.  

 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 обавештењу и јавном позиву за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и 

одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању 

годишњих и посебних програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години број 06-19/2018-03, од 28. 03. 2018. године и исти доставио 

Општинском већу на одлучивање. 
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 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 2018. години, на овој седници  одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 За средства која нису обухваћена расподелом по овом Јавном обавештењу и јавном 

позиву биће расписано ново Јавно обавештење и јавни позив. 

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  

 

Број: 06-20/2018 

У Малом Црнићу, 04. 04. 2018.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 



 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 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 обавештења и јавног 

позива за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину број 06-61/2017-15, 

од 15. 12. 2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008 и 7/2014) 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 06-19/2018-03, од 28. 

03. 2018. године, 

 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 04. 04. 2018. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 



О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА 

ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи и посебни програм спортских организација 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује 

функционисање организације такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у 

малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства 

буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма и 

то: 

 Са позиције 150 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018. годину 

од укупно опредељених 4.000.000,00 динара 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ Школски спорт 200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ   Такмичаски спорт 800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 
Такмичарски спорт 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

160.000,00 
50.000,00 

 СВЕГА  
3.050.000,00 

-2- 
 

 

Члан 2. 

 

 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 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 полугодишта 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.  

 

Члан 3. 

 

 За остала нераспоређена средства за позицији 150 – Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2018. годину у износу од 950.000,00 динара, расписује се ново Јавно 

обавештење и нови Јавни позив. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 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 Јавно обавештење и 

јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину, у укупном износу од 

4.000.000,00 динара, са позиције 150, број 06-61/2017-15, од 15. 12. 2017. године. Наведено 

Јавно обавештење и 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.  

 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 обавештењу и јавном позиву за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и 

одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању 

годишњих и посебних програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години број 06-19/2018-03, од 28. 03. 2018. године и исти доставио 

Општинском већу на одлучивање. 
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 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 2018. години, на овој седници  одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 За средства која нису обухваћена расподелом по овом Јавном обавештењу и јавном 

позиву биће расписано ново Јавно обавештење и јавни позив. 

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  

 

Број: 06-20/2018 

У Малом Црнићу, 04. 04. 2018.године 



 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА  ВРЕДНОВАЊА  И  РАНГИРАЊА  ПРОГРАМА  СПОРТА 

 

 

 

 

 
Ред. Подносилац пријаве Тражена Трошковник Предлог 



Бр. средства ОФС средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ 250.820,00 

 

200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ 500.000,00 252.000,00 380.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ 585.000.00 185.200.00 300.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ 1.100-000,00 
 

800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ     600.000,00 252.000,00 380.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 200.000,00 87.000,00 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША 400-000,00       185.200,00 300.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 594.000,00 87.000,00 160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 172.000,00 87.000,00 160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ 300.000,00 87.000,00 210.000,00 

 СВЕГА 4.701.820,00  3.050.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА  ПОДНОСИЛАЦА  ПРОГРАМА СПОРТА 

 

 

 

Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

 29. 12. 2017. ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 250.820,00 

 03. 01. 2018. ФК „РАДНИК“ Салаковац 500.000,00 



 03. 01. 2018 ФК „БСК 1924“ Божевац 585.000,00 

 03. 01. 2018 ОФС Мало Црниће 1.100.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 600.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 200.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „ЈЕДИНСТВО“ Смољинац 594.000,00 

 03. 01. 2018 СД „СТИГ“ Црљенац 172.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 300.000,00 

  СВЕГА 4.701.820,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Република Србија 

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 

Стручна комисија за оцену програма и  

пројеката којима се задовољавају потребе  



и интереси грађана у области спорта  

у општини Мало Црниће 

Број: 06-19/2018-04 

18. 05. 2018. године 

М а л о    Ц р н и ћ е 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

          Мало Црниће 

 

 

ПРЕДМЕТ: достављање извештаја и предлога решења 

 

 

 Поштовани, 

 

 

 На основу члана 2. и 4. Решења о образовању Стручне комисије за оцену програма 

и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 

Општини Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2017), у 

прилогу дописа  достављамо вам Извештај о поднетом програму на јавно обавештење и 

јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих програма/пројеката у области 

спорта на територији општине Мало Црниће за 2018.годину (други) и предлог Решења на 

даљу надлежност и поступање.  

 

 

 С поштовањем, 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ, 

        Момчило Јовановић 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 обавештења и јавног 

позива за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину (други) број 06-

22/2018-7, од 11. 04.  2018. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008 и 7/2014) 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 06-30/2018-03, од 14. 

05. 2018. године, 

 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној ______ 2018. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО 

ТАКМИЧЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ (ДРУГИ ПОЗИВ) 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВА СЕ годишњи програм спортске организације којим се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којим се реализује 

функционисање организације такмичарског спорта за редовно такмичење на територији 

општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства буџета општине Мало Црниће за 

финансирање и суфинансирање одобреног програма и то: 

 Са позиције 150 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018. годину 

од укупно преосталих 950.000,00 динара 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Одобрена 
средства 

1 ФК „СЛОГА 1945“  ВЕЛИКО  СЕЛО 
Такмичарски спорт 160.000,00 

 СВЕГА  
160.000,00 

 

Члан 2. 

 

 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 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 полугодишта у току 

реализације програма, на апликационом Обрасцу 9. 
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 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.  

 

Члан 3. 

 

 За остала нераспоређена средства за позицији 150 – Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2018. годину у износу од 790.000,00 динара, расписаће се ново Јавно 

обавештење и нови Јавни позив. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 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 Јавно обавештење и 

јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину (други), у 

преосталом износу од 950.000,00 динара, са позиције 150, број 06-22/2018-7, од 11. 04. 

2018. године. Наведено Јавно обавештење и 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.  

 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 обавештењу и јавном позиву за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину (други) и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и 

одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању 

годишњих програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење на територији општине Мало Црниће и 

одређивању висине финансијских средстава у 2018. години број 06-30/2018-03, од 

14. 05. 2018. 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 2018. години, на овој седници  одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 За средства која нису обухваћена расподелом по овом Јавном обавештењу и јавном 

позиву биће расписано ново Јавно обавештење и 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-____/2018 

У Малом Црнићу, ________ 2018.године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић, с.р. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 На основу члана 22. 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 2. Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање  

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2018. годину (други), број 06 - 22/2018-7, од 11. 04. 2018. године и 

члана 4. Решења 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, 

 Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће подноси 

следећи: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОДНЕТИМ ПРОГРАМИМА НА ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ 

ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (ДРУГИ) 

 

 

 

Увод  

 

 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 (у 

даљем тексту: Правилник). 

 Такође, Општинско веће општине Мало Црниће расписало је Јавно 

обавештење и јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних 

програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. 

годину  (други), (у даљем тексту: Јавно обавештење и јавни позив), у укупном 

износу од 950.000,00 динара, број 06-22/2018-7, од 11. 04. 2018. године. Наведено 

Јавно обавештење и 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.  

 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 (у даљем тексту: Стручна комисија). Задатак Стручне комисије је да изрши 

пријем и преглед поднетих програма, отварање истих, процену квалитета, изврши 

вредновање (оцену) програма и сачини предог Решења о усвајању поднетих 

програма са додељеним средствима.  

 На седници одржаној 15. 05. 2018. године, Стручна комисија је утврдила да 

је на Јавно обавештење и јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и 



посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину (други) поднет следећи програм: 
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Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

 03. 05. 2018. ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 160.000,00 

  СВЕГА 160.000,00 

 

 Овај програм/пројекат  поднет је благовремено, односно  03. 05. 2018. године 

и потпун  је, односно садржи попуњене апликациони Образац 1, доказ о упису у 

регистар код надлежног органа,и Одлуку надлежног органа спортске организације 

о усвајању програма и пројеката активности за које се конкурише, пропратно 

писмо, предлог програма у електронском облику, копију статута спортске 

организације и финансијски план. 

 

3. Подаци о поднетом захтеву и пријави са затраженим средствима 

1) ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село, дана 03. 05. 2018. године поднео је 

годишњи програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у Општинској  

лиги. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 160.000,00 

динара. Наведена средства по програму обезбедиће се у потпуности од 

Општине у износу од 160.000,00 динара. 

 

На основу наведеног Стручна комисија је једногласно донела Одлуку о 

утврђивању Листе од једног подносиоца програма/пројеката са затраженим 

средствима, са 5 гласова за, присутних чланова.   

 

II  Процена квалитета и вредновање (оцена) квалитета програма и 

утврђивање Листе вредновања и рангирање програма 

 

Стручна комисија је процену квалитета поднетог програма извршила 

вредновање квалитета достављеног годишњег програма овог клуба. 

Процена квалитета извршена је бодовањем пет секција од стране свих 

присутних чланова комисије на Обрасцу број 5.  

 

 На основу извршене процене и бодовања  квалитета приспелог годишњег 

програма Стручна комисија је извршила вредновање, односно оцењивање 

програма, сагласно Правилнику. У поступку спровођења наведене процедуре 

процене и бодовања квалитета, као и вредновања и оцене квалитета предложеног 

годишњег програма, Стручна комисија је узела у обзир фонд финансијских 

средстава, критеријуме одређене Правилником, Јавним обавештењем и Јавним 

позивом и Решењем о образовању Стручне комисије, као и Трошковник такмичења 

клубова ОФС Мало Црниће у 2018. години (пролеће/јесен). 



 На основу свега наведеног Стручна комисија је утврдила Листу вредновања 

и рангирања програма спорта у општини Мало Црниће за 2018. годину по другом 

позиву. 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Тражена 
средства 

Трошковник 
ОФС 

Предлог 
средстава 

1 ФК „СЛОГА 1945“  ВЕЛИКО СЕЛО 160.000,00 87.000,00 160.000,00 

 СВЕГА 160.000,00  160.000,00 
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 Након спроведеног поступка, процене и бодовања квалитета, као и 

вредновања и оцене квалитета предложеног програма подносиоца, Стручна 

комисија је једногласно донела Одлуку и усвојила Листу вредновања и 

рангирања програма у области спорта у општини Мало Црниће за 2018. 

годину (други позив), са 5 гласова за, присутних чланова. 
 

 

 III – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 

 Стручна комисија приликом одлучивања о предлогу одлуке имала је у 

виду извршену процену и бодовање квалитета поднетог програма, као и 

вредновање и оцењивање поднетог и предложеног програма, сагласно позитивним 

прописима, затраженим средствима, фонду средстава и мишљењима стручних 

служби. 

 Овај годишњи програм, који ће се финансирати средствима из буџета 

општине Мало Црниће, у области такмичарског спорта намењен је ФК „СЛОГА 

1945“ Велико Село за организацију редовног такмичења овог клуба. 

 

 

 С обзиром на наведено, Стручна комисија утврђује коначни Предлог 

Решења о одобравању програма којим се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење на територији општине Мало Црниће и 

одређивању висине финансијских средстава у 2018. години ФК „СЛОГА 1945“ 

Велико Село. 

 

 ОДОБРАВА СЕ програм подносиоца са финансијским средствима на 

следећи начин: 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО Такмичаски спорт 160.000,00 

 СВЕГА  
160.000,00 

 

 На основу свега наведеног и утврђеног Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интреси грађана у области 

спорта у општини Мало Црниће усваја:  

 

ПРЕДЛОГ 



Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење на територији општине Мало Црниће и 

одређивању висине финансијских средстава у 2018. години са 5 гласова за, 

присутних чланова комисије. 

 

 На основу једног поднетог програма, са 160.000,00 динара, затражених 

средства, одобрена су средства из буџета општине Мало Црниће за наведени 

програм у укупном износу од  160.000,0 динара, а преостали део 

финансијских средстава у износу од 790.000,00 динара и даље остају на 

позицији 150. економске класификације 481, функције 810. Буџета општине 

Мало Црниће. 
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 На крају, Стручна комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о 

поднетим програмима на Јавно обавештење и јавни позив за 

финансирање/суфинансирања годишњих и посебих програма/пројеката у области 

спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину (други) и упућује га 

заједно са предлогом Решења о одобравању програма којима се реализује 

функционисање организације такмичарског спорта за редовно такмичење на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години, Општинском већу општине Мало Црниће на даљу надлежност и 

поступање. 

 

 

Број: 06-30/2018-03 

У Малом Црнићу,  14. 05. 2018. године 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА 

СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

 

       СТРУЧНА КОМИСИЈА, 

               1.Момчило Јовановић, председник,с.р. 

               2.Драган Станковић, члан,с.р. 

               3.Борислав Филиповић, члан,с.р. 

               4.Миодраг Драганче Марковић,члан,с.р. 

               5.Зоран Радојковић,члан, с.р. 

          

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Л И С Т А 
ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА СА ЗАТРАЖЕНИМ СРЕДСТВИМА 

 
 
 

Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма 

Тражена 

средства 

1 03. 05. 2018.  ФК „Слога“ Велико Село 160.000,00 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Л И С Т А 
ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА 

 
 
 

Ред. 

Бр. 
Подносилац програма 

Тражена 

средства  

Трошковник 

ОФС 

Предлог 

средстава 

1 ФК „Слога“ Велико Село 160.000,00 87.000,00 160.000,00 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 22. став 5. 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 1/17), 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за УТОРАК, 15. 05.  2018. године 

 
СЕДНИЦУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И  

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,00 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

4. Отварање и преглед поднетог програма, утврђивање испуњености услова на    
      основу Правилника и Јавног позива и утврђивање Листе подносиоца  
      предлога са траженим износом за ФК „Слога“ Велико Село. 

 
5. Процена квалитета поднетог програма, вредновање квалитета програма и 

утврђивање Листе врдновања и рангирања програма, 
6. Усвајање Извештаја о раду комисије и предлог решења, 
7. Текућа питања. 

 
 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-30/2018 
У Малом Црнићу, 14. 05. 2018. године 
 



СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                       Момчило Јовановић 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) 

чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5., 12. и 21. 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 1/17),  

члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 

12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 18/08 и 2/12), Општинско веће 

Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 11. 04. 2018. године, расписује  

 

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  (ДРУГИ) 

 

  

I. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Јавно обавештење и јавни позив носиоцима програма да доставе предлог својих 

годишњих и посебних програм/пројеката за 2018. годину, одвојен за сваку област спорта 

из члана 137. став 1. Закона о спорту, на прописаном обрасцу. 

  

Средства за годишње и посебне програме/пројекте по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву обезбеђена су буџетом општине Мало Црниће за 2018. годину у оквиру 

Програма 14-Развој спорта и омладине, функција 810-Услуге рекреације и спорта, 

позиције 150 и економске класификације 481-Дотације невладним оганизацијама и 

преостала планирана средства за програме/пројекте спортских организција су у износу од 

950.000,00 динара, опредељују се за финансирање: 

 

a. Годишњих програма/пројеката спортских организација (клубова) са 

територије општине Мало Црниће, којима се реализује 

функционисање организација у области спорта у погледу редовних 

активности (трошкови куповине опреме, реквизита и справа, 

трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације 

такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских 

прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака који реализују 

програм, трошкови штампања публикација и материјала, 

информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно 

друге организације и сл.). 

 

b. Годишњих и посебних програма/пројеката из области рекреативног 

спорта, спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског 

спорта, спортских приредби и традиционалних спортских такмичења  

у општини Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих 

потреба грађана из области спорта. 

 

II. 

 

Програми/пројекти којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача, 

носиоца,  садржине и квалитета и финансирања програма/пројеката. 
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Предлоге годишњих и посебних програма/пројеката подносе организације у 

области спорта са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са 

Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће. 

 

          Носилац програма/пројекта мора:  
11. да буде регистрован у складу са Законом;  

12. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

 

13. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 

друкчије одређено; 

14.  да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или 

овим правилником није другачије утврђено; 

15.  да је директно одговоран за припрему и извођење програма/пројеката; 

16.  да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

17.  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

18. да је са успехом реализовао одобрени програ/пројекат, уколико је био 

носилац програма/пројекта ранијих година;  

19. да располаже капацитетима за реализацију програма/пројекта; 

20. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског 

савеза. 

 

Носилац програма/пројекта не може да: 

 

 буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

 има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања и 

 буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

 

III. 

 

 Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по јавном позиву достављају 

обавезно на одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су 

саставни део Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све 

наводе из пријаве својих програма/пројеката морају доказати одговарајућим приложеним 

документима. 

 Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу 

документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави 

програма/пројекта. 

 Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним 

позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.  

 Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма/пројекта. 

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

 

 Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу 

документацију:  



- пропратно писмо, 
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- попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта, 

- ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта, 

- копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,  

- одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о утврђивању предлога 

годишњег програма/пројекта, 

- копија Статута спортске организације, 

- копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину, 

- остала акта у складу са захтевима обрасца програма. 

 

 

IV. 

 

  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику (ЦД/флеш). 

Носиоци програма/пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно обавештење и 

јавни позив са комплетном документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично 

преко писарнице Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком 

на адресу Општинска управа општине Мало Црниће – Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта  

у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и 

адресу пошиљаоца, навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси се 

пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма/пројеката 

организација у области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу 

утврђен предлог за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана подношења 

предлога. 

 Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору 

програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.  

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву од стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са 

сваким  носиоцем програма/пројекта чији је програм/пројекат одобрен. 

 Одлука о утврђивању програма/пројеката у области спорта за које се одобравају 

дотације доставља се појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног позива.  

 

V. 

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
 Јавно обавештење и јавни позив се објављује преко средстава информисања, на 

огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.  
   

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног обавештења и 

јавног позива на интернет страници општине Мало Црниће.  

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинска 

управа општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: 

www.opstinamalocrnice.org  
 

    

 

http://www.opstinamalocrnice./
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Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на 

захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са 

одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2018. години. 

         Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе 

Мало Црниће 012/280-016.  

 

 

Број: 06-22/2018-7 

У Малом Црнићу, 11. 04. 2018. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

                                           ПЕДСЕДНИК, 

                                                             Малиша Антонијевић с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 обавештења и јавног 

позива за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину број 06-61/2017-15, 

од 15. 12. 2017. године и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 16/2008 и 7/2014) 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 06-19/2018-03, од 28. 

03. 2018. године, 

 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 04. 04. 2018. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА 

ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи и посебни програм спортских организација 

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује 

функционисање организације такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у 

малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства 

буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма и 

то: 

 Са позиције 150 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018. годину 

од укупно опредељених 4.000.000,00 динара 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ Школски спорт 200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ   Такмичаски спорт 800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 
Такмичарски спорт 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

160.000,00 
50.000,00 

 СВЕГА  
3.050.000,00 
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Члан 2. 

 

 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 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 полугодишта 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.  

 

Члан 3. 

 

 За остала нераспоређена средства за позицији 150 – Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2018. годину у износу од 950.000,00 динара, расписује се ново Јавно 

обавештење и нови Јавни позив. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 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 Јавно обавештење и 

јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних програма/пројеката у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину, у укупном износу од 

4.000.000,00 динара, са позиције 150, број 06-61/2017-15, од 15. 12. 2017. године. Наведено 

Јавно обавештење и 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.  

 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 обавештењу и јавном позиву за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину и на основу утврђеног предлога за одобравање програма и 

одобравање висине средстава сачинила је Извештај и предлог Решења о одобравању 

годишњих и посебних програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години број 06-19/2018-03, од 28. 03. 2018. године и исти доставио 

Општинском већу на одлучивање. 
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 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 2018. години, на овој седници  одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 За средства која нису обухваћена расподелом по овом Јавном обавештењу и јавном 

позиву биће расписано ново Јавно обавештење и јавни позив. 

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  

 

Број: 06-20/2018 

У Малом Црнићу, 04. 04. 2018.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 22. 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 2. Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање  

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2018. годину број 06-61/2017-15, од 15. 12. 2017. године и члана 4. 

Решења 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, 

 Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће подноси 

следећи: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОДНЕТИМ ПРОГРАМИМА НА ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ 

ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

Увод  

 

 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 (у 

даљем тексту: Правилник). 

 Такође, Општинско веће општине Мало Црниће расписало је Јавно 

обавештење и јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих и посебних 

програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. 

годину (у даљем тексту: Јавно обавештење и јавни позив), у укупном износу од 

4.000.000,00 динара, број 06-61/2017-15, од 15. 12. 2017. године. Наведено Јавно 

обавештење и 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.  

 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 (у даљем тексту: Стручна комисија). Задатак Стручне комисије је да 

изрши пријем и преглед поднетих програма, отварање истих, процену квалитета, 

изврши вредновање (оцену) програма и сачини предог Решења о усвајању 

поднетих програма са додељеним средствима.  

 На првој седници одржаној 15. 01. 2018. године, Стручна комисија је 

утврдила да су на Јавно обавештење и јавни позив за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2018. годину поднети следећи програми: 
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Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

 29. 12. 2017. ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 250.820,00 

 03. 01. 2018. ФК „РАДНИК“ Салаковац 500.000,00 



 03. 01. 2018 ФК „БСК 1924“ Божевац 585.000,00 

 03. 01. 2018 ОФС Мало Црниће 1.100.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 600.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 200.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „ЈЕДИНСТВО“ Смољинац 594.000,00 

 03. 01. 2018 СД „СТИГ“ Црљенац 172.000,00 

 03. 01. 2018 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 300.000,00 

  СВЕГА 4.701.820,00 

 

 

 Сви програми/пројекти поднети су благовремено, односно закључно са 03. 

01. 2018. године и потпуни су, односно садрже попуњене апликационе Обрасце 1 

или 4, доказ о упису у регистар код надлежног органа и Одлуку надлежног органа 

спортске организације о усвајању програма и пројеката активности за које се 

конкурише, пропратно писмо, предлог програма у електронском облику, копију 

статута спортске организације и копију годишњег извештаја и завршног рачуна за 

претходну годину. 

 

8. Подаци о поднетим захтевима и пријавама са затраженим 

средствима 

2) Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, дана 29. 12. 2017. 

године поднела је посебан програм за стонотениски турнир „Змајевац куп 

2018“. Укупна потребна средства за реализацију овог програма  су 

264.820,00 динара. Наведена средства по програму обезбедиће се од 

Општине у износу од 250.820,00 динара и сопствених извора у износу од 

14.000,000 динара. 

3) ФК „Радник“ Салаковац, дана 03. 01. 2018. године поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у Окружној лиги ФС 

Браничевског округа и турнира у малом фудбалу. Укупна потребна средства 

за реализацију овог програма су 774.000,00 динара. Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 500.000,00 динара, 

сопствена средства од чланарине у износу од 100.000,00 динара и од 

донатора у износу од 174.000,00 динара.   

4) ФК „БСК 1924“ Божевац, дана 03. 01. 2018.године, поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у  МФЛ Млава и 

турнира у малом фудбалу. Укупна потребна средства за реализацију овог 

програма су 650.000,00 динара. Наведена средства по програму обезбедиће 

се од Општине у износу од 585.000,00 динара и осталих извора у износу од 

65.000,00 динара. 
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5) ОФС Мало Црниће, дана 03. 01. 2018. године, поднео је годишњи програм 

за такмичарски спорт за организацију редовног такмичења у Општинској 



фудбалској лиги, Окружној лиги, МФЛ Млава и организовању омладинске 

школе фудбала. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 

1.300.000,00 динара.  Наведена средства по програму обезбедиће се од 

Општине у износу од 1.100.000,00 динара и сопствена средства у износу од 

200.000,00 динара.  

6) ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће, дана 03. 01. 2018.године, поднео 

је годишњи програм за такмичаски спорт за редовно такмичење у Окружној 

лиги ФС Браничевског округа и турнира у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су 838.080,00 динара. Наведена 

средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 600.000,00 

динара и сопствених средстава у износу од 238.080,00 динара. 

7) ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница, поднео је годишњи програм за 

такмичарски спорт за редовно такмичење у општинској лиги. Укупна 

потребна средства за реализацију овог програма су 265.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 

200.000,00 динара и сопствених средстава у износу од 65.000,00 динара. 

8) ФК „Интеграл“ Батуша, дана 03. 01. 2018. године, поднео је годишњи 

програм за такмичаски спорт за редовно такмичење у МФЛ Млава и турнира 

у малом фудбалу. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 

500.000,00 динара. Наведена средства по програму обезбедиће се од 

Општине у износу од 400.000,00 динара и спствених средстава у износу од 

100.000,00 динара. 

9) ФК „ЈЕДИНСТВО“ Смољинац, дана 03. 01. 2018. године, поднео је 

годишњи програм за такмичаски спорт за редовно такмичење у општинској 

лиги. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 

1.394.000,00 динара. Наведена средства по програму обезбедиће се од 

Општине у износу од 594.000,00 динара,  сопствених средстава у износу од 

700.000,00 динара и  од донатора у износу од 100.000,00 динара. 

10) СД „СТИГ“ Црљенац, дана 03. 01. 2018. године поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у општинској лиги. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 172.000,00 

динара, која ће се обезбедити у потпуности од општине. 

11)  ФК „СТИГ“ Мало Црниће, дана 03. 01. 2018. године, поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у општинској лиги и 

турнира у малом фудбалу. Укупна потребна средства за реализацију овог 

програма су 300.000,00 динара која ће се обезбедити у потпуности. Наведена 

средства по програму обезбдиће се од Општине, у износу од 500.000,00 

динара и од донатора у износу од 100.000,00 динара. 

 

 

На основу наведеног Стручна комисија је једногласно донела одлуку о 

утврђивању Листе од десет подносиоца програма/пројеката са затраженим 

средствима, са 4 гласа за, присутних чланова.   
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II  Процена квалитета и вредновање (оцена) квалитета програма и 

утврђивање Листе вредновања и рангирање програма 



 

Стручна комисија је на својој другој седници одржаној 29. 03. 2018.године 

извршила процену квалитета поднетих програма сагласно Правилнику и извршила 

вредновање квалитета достављених годишњих и посебих програма организација у 

области спорта. Процена квалитета поднетих програм извршена је бодовањем пет 

секција од стране сваког присутног члана комисије на Обрасцу број 5.  

 

 На основу извршене процене и бодовања  квалитета приспелих годишњих и 

посебних програма Стручна комисија је извршила вредновање, односно оцењивање 

сваког од предложених десет програма, сагласно Правилнику. У поступку 

спровођења наведене процедуре процене и бодовања квалитета, као и вредновања и 

оцене квалитета предложених годишњих и посебног програма, Стручна комисија је 

узела у обзир фонд финансијских средстава, критеријуме одређене Правилником, 

Јавним обавештењем и Јавним позивом и Решењем о образовању Стручне 

комисије, као и Трошковник такмичења клубова ОФС Мало Црниће у 2018. години 

(пролеће/јесен). 

 На основу свега наведеног Стручна комисија је утврдила Листу вредновања 

и рангирања програма спорта у општини Мало Црниће за 2018. годину. 

 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Тражена 
средства 

Трошковник 
ОФС 

Предлог 
средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ 250.820,00 

 

200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ 500.000,00 252.000,00 380.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ 585.000.00 185.200.00 300.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ 1.100-000,00 
 

800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ     600.000,00 252.000,00 380.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 200.000,00 87.000,00 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША 400-000,00       185.200,00 300.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 594.000,00 87.000,00 160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 172.000,00 87.000,00 160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ 300.000,00 87.000,00 210.000,00 

 СВЕГА 4.701.820,00  3.050.000,00 

 
 

 Након спроведеног поступка, процене и бодовања квалитета, као и 

вредновања и оцене квалитета предложених програма свих десет подносиоца, 

Стручна комисија је једногласно донела Одлуку и усвојила Листу 

вредновања и рангирања програма у области спорта у општини Мало Црниће 

за 2018. годину, са 4 гласа за, присутних чланова. 
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 III – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 

 Стручна комисија приликом одлучивања о предлогу одлуке имала је у 

виду извршену процену и бодовање квалитета поднетих програма, као и 

вредновање и оцењивање поднетих и предложених програма, сагласно позитивним 

прописима, затраженим средствима, фонду средстава и мишљењима стручних 

служби. 

 Програми, редовни и посебни, који ће се финансирати средствима из 

буџета општине Мало Црниће у области такмичарског и школског спорта су 

намењени фудбалским клубовима и основној школи,  као и ОФС Мало Црниће за 

организацију редовног такмичења фудбалских клубова. 

 

 

 С обзиром на наведено, Стручна комисија утврђује коначни Предлог 

Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми подносиоца са финансијским средствима на 

следећи начин: 

 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ОШ„ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ СМОЉИНАЦ Школски спорт 200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ   Такмичаски спорт 800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

330.000,00 
50.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 
Такмичарски спорт 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

250.000,00 
50.000,00 

8  ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 
160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ Такмичарски спорт 
Турнир у м. фудбалу 

160.000,00 
50.000,00 

 СВЕГА  
3.050.000,00 
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 На основу свега наведеног и утврђеног Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интреси грађана у области 

спорта у општини Мало Црниће усваја:  

 

ПРЕДЛОГ 

Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских средстава у 

2018. години са 4 гласа за, присутних чланова комисије. 

 

 На основу десет поднетих програма, са укупно 4.701.820,00 динара, 

затражених средства, одобрена су средства из буџета општине Мало Црниће 

за наведене програме у укупном износу од  3.050.000,00 динара, а преостали 

део финансијских средстава у износу од 950.000,00 динара и даље остају на 

позицији 150. економске класификације 481, функције 810. Буџета општине 

Мало Црниће. 
 

 

 На крају, Стручна комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о 

поднетим програмима на Јавно обавештење и јавни позив за 

финансирање/суфинансирања годишњих и посебих програма/пројеката у области 

спорта на територији општине Мало Црниће за 2018. годину и упућује га заједно са 

предлогом Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање 

организације такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом 

фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању висине финансијских 

средстава у 2018. години, Општинском већу општине Мало Црниће на даљу 

надлежност и поступање. 

 

 

Број: 06-19/2018-03 

У Малом Црнићу,  28. 03. 2018. године 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА 

СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

 

       СТРУЧНА КОМИСИЈА, 

               1.Момчило Јовановић, председник,с.р. 

               2.Драган Станковић, члан,с.р. 

               3.Борислав Филиповић, члан,с.р. 

               4.Миодраг Драганче Марковић,члан,с.р. 

          

 

 



 
 
 
 
 

На основу члана 2. Решења о образовању комисије за избор сарадника 
(пописивача) на терену, начелника Општинске управе општине Мало Црниће  број 119-
4/2018, од 14. 03. 2018.године 
 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за ПЕТАК, 30. 03.  2018. године 

 
 

СЕДНИЦУ  КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР САРАДНИКА (ПОПИСИВАЧА) НА ТЕРЕНУ 
 
 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,00 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

1. Расписивање и објављивање Јавног позива за четири сарадника 
(пописивача) на терену у пројекту „Реформа пореза на имовину“, 

 
 

2. Текућа питања. 
 

 
Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 

дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-21/2018 
У Малом Црнићу, 29. 03. 2018. године 
 
 

КОМИСИЈА  ЗА ИЗБОР САРАДНИКА (ПОПИСИВАЧА) НА ТЕРЕНУ  
 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,           Момчило Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С А К 
ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА И ПРИЈАВА НА ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ   

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Тражена 
средства 

Трошковник 
ОФС 

Предлог 
средстава 

1 ОШ „ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ 

СМОЉИНАЦ 250.820,00 

 

200.000,00 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ 500.000,00 252.000,00 330.000,00 

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ 585.000.00 
 185.200.00 250.000,00 

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ 1.100-000,00 
 

 
800.000,00 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ     600.000,00 252.000,00 330.000,00 

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 200.000,00 87.000,00 160.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША 400-000,00         185.200,00 250.000,00 

8 ОУСР „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 694.000,00 87.000,00 160.000,00 

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 172.000,00 

200.000,00 87.000,00 160.000,00 

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ 300.000,00 
 87.000,00 160.000,00 

  

  

 

  

  

 



 СВЕГА 5.001.820.00  2.800.000,00 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С П И С А К 
ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА И ПРИЈАВА НА ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ   

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ 

 
 
 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Тражена 
средства 

Трошковник 
ОФС 

Предлог 
средстава 

1 ОШ „ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА“ 

СМОЉИНАЦ 250.820,00 

 

 

2 ФК „РАДНИК“ САЛАКОВАЦ 500.000,00 252.000,00  

3 ФК „БСК 1924“ БОЖЕВАЦ 585.000.00 
 185.200.00  

4 ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ 1.100-000,00 
 

 
 

5 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ     600.000,00 252.000,00  

6 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 200.000,00 87.000,00  

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ БАТУША 400-000,00         185.200,00  

8 ОУСР „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 694.000,00 87.000,00  

9 СД „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 172.000,00 

200.000,00 87.000,00  

10 ФК „СТИГ“ МАЛО ЦРНИЋЕ 300.000,00 
 87.000,00  



  

  

 

  

  

 

 СВЕГА 5.001.820.00   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

На основу члана 7. и члана 15.  Правилника о раду Жалбене комисије у општини 
Мало Црниће, број 06-8/2017-01 од 07. 04. 2017. године 
 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за УТОРАК, 16. 01.  2018. године 

 
 

СЕДНИЦУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
13,00 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

3. Разматрање жалбе Јовановић Надице из Малог Црнића и доношење 
решења 

 
4. Сачињавање и усвајање Годишњег извештаја о раду Комисије  

 
5. Текућа питања. 

 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-3/2018 
У Малом Црнићу, 15. 01. 2018. године 



 
 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,               Момчило Јовановић, 
с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

С П И С А К 
ПОДНОСИОЦАПРОГРАМА И ПРИЈАВА НА ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018.ГОДНИ 

 
 
 
 
Ред.бр. Подносилац 

пријаве 

Тражена 

средства 

Трошковник 

ОФС 

Предлог 

средстава 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 На основу члана 22. став 5. 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 1/17), 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за ЧЕТВРТАК, 29. 03.  2018. године 



 
СЕДНИЦУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И  

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,00 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

 
a. Процена квалитета поднетих програма,  

 
b. Вредновање квалитета програма и утврђивање Листе вредновања и 

рангирања програма, 
 

c. Усвајање Извештаја о раду стручне комисије и предлог решења, 
 

d. Текућа питања. 
 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-19/2018 
У Малом Црнићу, 28. 03. 2018. године 
 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ 
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                       Момчило Јовановић 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) 

чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5., 12. и 21. 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 1/17),  

члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 

12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 18/08 и 2/12), Општинско веће 

Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 15. 12. 2017. године, расписује  

 

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  

I. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Јавно обавештење и јавни позив носиоцима програма да доставе предлог својих 

годишњих и посебних програм/пројеката за 2018. годину, одвојену за сваку из области 

спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, на прописаном обрасцу. 

  

Средства за годишње и посебне програме/пројекте по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву обезбеђена су буџетом општине Мало Црниће за 2018. годину у оквиру 

Програма 14-Развој спорта и омладине, функција 810-Услуге рекреације и спорта, 

позиције 150 и економске класификације 481-Дотације невладним оганизацијама и 



планирана средства за програме/пројекте спортских организција су у износу од 

4.000.000,00 динара, опредељују се за финансирање: 

 

e. Годишњих програма/пројеката спортских организација (клубова) са 

територије општине Мало Црниће, којима се реализује 

функционисање организација у области спорта у погледу редовних 

активности (трошкови куповине опреме, реквизита и справа, 

трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације 

такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских 

прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака који реализују 

програм, трошкови штампања публикација и материјала, 

информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно 

друге организације и сл.). 

 

f. Годишњих и посебних програма/пројеката из области рекреативног 

спорта, спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског 

спорта, спортских приредби и традиционалних спортских такмичења  

у општини Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих 

потреба грађана из области спорта. 

 

II. 

 

Програми/пројекти којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача, 

носиоца,  садржине и квалитета и финансирања програма/пројеката. 
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Предлоге годишњих и посебних програма/пројеката подносе организације у 

области спорта са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са 

Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће. 

 

          Носилац програма/пројекта мора:  
21. да буде регистрован у складу са Законом;  

22. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

 

23. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 

друкчије одређено; 

24.  да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или 

овим правилником није другачије утврђено; 

25.  да је директно одговоран за припрему и извођење програма/пројеката; 

26.  да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

27.  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

28. да је са успехом реализовао одобрени програ/пројекат, уколико је био 

носилац програма/пројекта ранијих година;  

29. да располаже капацитетима за реализацију програма/пројекта; 

30. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског 

савеза. 

 



Носилац програма/пројекта не може да: 

 

 буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

 има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања и 

 буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

 

III. 

 

 Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по јавном позиву достављају 

обавезно на одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су 

саставни део Јавног обавештења и јавног позива за финансирање/суфинансирање 

годишњих и посебних програма/пројеката у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2018. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све 

наводе из пријаве својих програма/пројеката морају доказати одговарајућим приложеним 

документима. 

 Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу 

документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави 

програма/пројекта. 

 Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним 

позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.  

 Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма/пројекта. 

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

 

 Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу 

документацију:  

- пропратно писмо, 
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- попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта, 

- ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта, 

- копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,  

- одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о утврђивању предлога 

годишњег програма/пројекта, 

- копија Статута спортске организације, 

- копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину, 

- остала акта у складу са захтевима обрасца програма. 

 

 

IV. 

 

  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику (ЦД/флеш). 

Носиоци програма/пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно обавештење и 

јавни позив са комплетном документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично 

преко писарнице Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком 

на адресу Општинска управа општине Мало Црниће – Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта  



у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и 

адресу пошиљаоца, навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси се 

пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма/пројеката 

организација у области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу 

утврђен предлог за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана подношења 

предлога. 

 Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору 

програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.  

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом јавном обавештењу и 

јавном позиву од стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са 

сваким  носиоцем програма/пројекта чији је програм/пројекат одобрен. 

 Одлука о утврђивању програма/пројеката у области спорта за које се одобравају 

дотације доставља се појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног позива.  

 

V. 

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
 Јавно обавештење и јавни позив се објављује преко средстава информисања, на 

огласној табли Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.  
   

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног обавештења и 

јавног позива на интернет страници општине Мало Црниће.  

           Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске 

управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: 

www.opstinamalocrnice.org  
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Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на 

захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са 

одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2018. години. 

         Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе 

Мало Црниће 012/280-016.  

 

 

Број: 06-61/2017-15 

У Малом Црнићу, 15. 12. 2017. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

                                           ПЕДСЕДНИК, 

                                                             Малиша Антонијевић с. р. 

 

 

http://www.opstinamalocrnice./


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 

Стручна комисија за оцену програма и  

пројеката којима се задовољавају потребе  

и интереси грађана у области спорта  

у општини Мало Црниће 

Број: 401-538-541/2017 

05. 12. 2017. године 

М а л о    Ц р н и ћ е 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

Одсек за буџет и трезор 

 

 

          Мало Црниће 

 

 

ПРЕДМЕТ: достављање уговора 

 

 

 Поштовани, 

 

 

 Достављамо вам, у прилогу дописа, уговоре закључене између Општине Мало 

Црниће и фудбалских клубова са територије општине Мало Црниће и то: број 401-

538/2017, 401-539/2017, 401-540/2017 и 401-541/2017, на даље поступање, односно на 

реализацију истих. 

 

 

 С поштовањем, 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ, 

        Момчило Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  30. 11.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичаског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на териториторији 

општине Мао Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив),  број 

06-54/2017-7, од 23. 11. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ФК „ЈЕДИНСТВО“ Смољинац, с друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Дејан Обрадовић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 
 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 
 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-54/2017-7, од 23. 

11. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у  износу од 50.000,00 динара, 

за редовно такмичење са позиције 146 – дотације спортским савезима, клубовима и 

удружењима, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун број 

840-6955763-61  који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 



 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештаје о реализацији 

програма/пројеката, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројеката и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, као и годишњи 

наративни изештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализациј програма подноси се у року од 15 дана  од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 
 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
 

Члан 8. 

 



 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Дејан Обрадовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  30. 11.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичаског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на териториторији 

општине Мао Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив),  број 

06-54/2017-7, од 23. 11. 2017. године, између: 

 

3. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

4. ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница, с друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Драган Стевић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 
 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 
 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-54/2017-7, од 23. 

11. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у  износу од 50.000,00 динара, 

за редовно такмичење са позиције 146 – дотације спортским савезима, клубовима и 

удружењима, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун број 

840-6728763-24, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  



 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештаје о реализацији 

програма/пројеката, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројеката и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, као и годишњи 

наративни изештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализациј програма подноси се у року од 15 дана  од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 
 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
 

Члан 8. 



 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Драган Стевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  30. 11.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичаског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на териториторији 

општине Мао Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив),  број 

06-54/2017-7, од 23. 11. 2017. године, између: 

 

5. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

6. ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село, с друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Славиша Миленковић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 
 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 
 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-54/2017-7, од 23. 

11. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у  износу од 50.000,00 динара, 

за редовно такмичење са позиције 146 – дотације спортским савезима, клубовима и 

удружењима, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун број 

840-6517763-02, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 



 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештаје о реализацији 

програма/пројеката, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројеката и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, као и годишњи 

наративни изештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализациј програма подноси се у року од 15 дана  од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 
 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
 

Члан 8. 

 



 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Славиша Миленковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  30. 11.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичаског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на териториторији 

општине Мао Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив),  број 

06-54/2017-7, од 23. 11. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. СД „СТИГ“ Црљенац, с друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

које заступа Стефан Дојчиновић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 
 



 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 
 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-54/2017-7, од 23. 

11. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи), за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у  износу од 50.000,00 динара, 

за редовно такмичење са позиције 146 – дотације спортским савезима, клубовима и 

удружењима, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун број 

840-3697763-50, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештаје о реализацији 

програма/пројеката, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројеката и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, као и годишњи 

наративни изештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализациј програма подноси се у року од 15 дана  од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 



 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 
 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Стефан Дојчиновић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен 30. 11. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на територији 

општине мало Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив),  број 

06-54/2017-7, од 23. 11. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

2. ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће, са друге стране, (у даљем тексту: 

корисник средстава), кога заступа Петар Војиновић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи),  за организацију Турнира у 

малом фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-54/2017-7, од 23. 

11. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину (трећи), за организацију Турнира у малом фудбалу, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 

динара, са позиције 147 – дотације спортским манифестацијама, Одлуке о буџету општине 

Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-2842763-79, 

који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  



 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 



Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Петар  Војиновић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 

Стручна комисија за оцену програма и  

пројеката којима се задовољавају потребе  

и интереси грађана у области спорта  

у општини Мало Црниће 

Број: 06-19/2018-04 

02. 04. 2018. године 

М а л о    Ц р н и ћ е 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  МАЛО  ЦРНИЋЕ 

 

 

          МАЛО  ЦРНИЋЕ 



 

 

ПРЕДМЕТ: достављање извештаја и предлога решења 

 

 

 Поштовани,  

 

 

 

 На основу чл  2. и 4. Решења о образовању Стручне комисије за оцену програма и 

пројеката којима се задовољавају потребе и интерси грађана у области спорта у Општини 

Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 2/2017), у прилогу дописа 

достављамо вам Извештај о поднетим програмима на јавно обавештење и јавни позив за 

финансирање/суфинансирање годишњих програма/пројеката у области спорта на 

територији општине Мало Црниће за 2018. годину и предлог Решења на даљу надлежност 

и поступање.  

 

 

 С поштовањем, 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Момчило Јовановић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 22. став 5. 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 1/17), 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за ЧЕТВРТАК, 09. 11.  2017. године 

 
СЕДНИЦУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И  

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,30 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

1.Отварање и преглед поднетих програма и утврђивање испуњености услова на    



     основу Правилника и Јавног позива, 
 

2. Утврђивање Листе подносиоца предлога са траженим износима 
 

g. Процена квалитета поднетих програма,  
 

h. Вредновање квалитета програма и утврђивање Листе вредновања и 
рангирања програма, 

 
i. Усвајање Извештаја о раду комисије и предлог решења, 

 
j. Текућа питања. 

 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-53/2017 
У Малом Црнићу, 07. 11. 2017. године 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                       Момчило Јовановић 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 22. 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 2.  Јавног 

позива за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи), број 06-45/2017-15, од 11. 10. 2017. године и члана 

4. Решења о образовању стручне комисије за оцену програма и пројеката којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“ број 2/2017), 

 Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће подноси следећи: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОДНЕТИМ ПРОГРАМИМА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ) 

 

Увод  

 



 Општинско веће општине Мало Црниће расписало је трећи Јавни позив за 

финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину (у даљем тексту: Јавни позив), у износу од 670.300,00 динара, на позицији 

146 – дотације спортским савезима, клубовима и удружењима и у износу од 100.000,00 

динара на позицији 147 – дотације спортским манифестацијама  број 06-45/2017-15, од 11. 

10. 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.  

 На седници одржаној 09. 11. 2017. године, Стручна комисија је утврдила да на 

Јавни позив за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину (трећи),  програме поднели су: 

 

 

Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма 

Тражена 

средства 

1 19. 10. 2017 СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 100.000,00 

2 23. 10. 2017. ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО 50.000,00 

3 23. 10. 2017. ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 50.000,00 

4 23. 10. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 60.000,00 

5 24. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 50.000,00 

  УКУПНО 310.000,00 

 

 

 

 Сви програми поднети су благовремено, односно закључно са 24. 10. 2017. године и 

потпуни су, односно садрже попуњени апликациони Образац 1, доказ о упису у регистар 

код надлежног органа и Одлуку надлежног органа спортске организације о усвајању 

програма и пројеката активности за које се конкурише, пропратно писмо, предлог 

програма у електронском облику и копију статута спортске организације. 
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9. Подаци о поднетим програмима и пријавама са затраженим средствима 

 

 

12) СД „Стиг“ Црљенац, дана 19. 10. 2017. године, поднео је Годишњи програм за 

организацију такмичарског спорта за редовно такмичење у општинској лиги. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 120.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 117.000,00 

динара, а из сопствених средстава у износу од 3.000,00 динара. 

 

13) ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село, дана 23. 10. 2017. године, поднео је Годишњи 

програм за организацију такмичарског спорта за редовно такмичење у општинској 

лиги. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 90.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 50.000,00 

динара, а из сопствених средстава у износу од 40.000,00 динара. 

 

14) ФК „Напредак 1927“ Топоница, дана 23. 10. 2017. године поднео је Годишњи 

програм за организацију такмичарског спорта за редовно такмичење у општинској 



лиги. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 90.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 50.000,00 

динара, а из сопствених средстава у износу од 40.000,00 динара. 

 

15) ФК „Јединство“ Смољинац, дана 23. 10. 2017. године,  поднео је Годишњи програм 

за организацију такмичарског спорта за редовно такмичење у општинској лиги. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 160.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 60.000,00 

динара, из сопствених средстава у износу од 50.000,00 динара и од спонзора у 

износу од 50.000,00 динара. 

 

16) ФК „Напредак 1936“ Велико Црниће, дана 24. 10. 2017. године,  поднео је 

Годишњи програм организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 100.000,00 динара.  

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 50.000,00 

динара и сопствена средства у износу од 50.000,00 динара.  

 

 
Комисија је једногласно донела одлуку о утврђивању Листе од пет подносиоца 

програма са затраженим средствима, са 5 гласа за.  

 
II  Процена квалитета и вредновање (оцена) квалитета програма и  

     утврђивање Листе вредновања и рангирање програма 

 
Стручна комисија је извршила процену квалитета поднетих програма сагласно 

Правилнику и извршила вредновање квалитета достављених годишњих  програма 

организација у области спорта. Процена квалитета поднетих програм извршена је 

бодовањем пет секција од стране сваког присутног члана комисије на Обрасцу број 5.  

 На основу извршене процене и бодовања  квалитета приспелих годишњих програма 

Стручна комисија је извршила вредновање, односно оцењивање сваког од предложених 

пет  програма, сагласно Правилнику. У поступку спровођења наведене процедуре процене 

и бодовања квалитета, као и вредновања и оцене квалитета предложених годишњих 

програма, Стручна комисија је узела у обзир фонд финансијских средстава, критеријуме 

одређене Правилником, Јавним позивом Решењем о образовању Стручне комисије и 

трошковнику такмичења клубова ОФС Мало Црниће у 2017. годину (јесен). 
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 На основу свега наведеног Стручна комисија је утврдила Листу вредновања и 

рангирања програма спорта у општини Мало Црниће за 2017. годину, по поновљеном 

(трећем) позиву.  

 
Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма 

Тражена 

средства 
Предлог 

1 19. 10. 2017 СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 100.000,00 50.000,00 

2 23. 10. 2017 ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО 50.000,00 50.000,00 

3 23. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА 50.000,00 50.000,00 

4 23. 10. 2017 ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 60.000,00 50.000,00 

5 24. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 50.000,00 50.000,00 

  УКУПНО 310.000,00 250.000,00 

 
 



 Након спроведеног поступка, процене и бодовања квалитета, као и вредновања 

и оцене квалитета предложених програма свих пет подносиоца, Стручна комисија је 

једногласно донела Одлуку и усвојила Листу вредновања и рангирања програма у области 

спортског такмичења за организацију такмичарског спорта за редовно такмичење у 

општинској лиги и турнира у малом фудбалу у општини Мало Црниће за 2017. годину, са 

5 гласа за. 

 
 III – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 

 Стручна комисија приликом одлучивања о предлогу решења имала је у виду 

извршену процену и бодовање квалитета поднетих програма, као и вредновање и 

оцењивање поднетих и предложених програма, сагласно позитивним прописима, 

затраженим средствима, фонду средстава и мишљењима стручних служби. 

 

 Програми организовања спортског тамичења за организацију такмичарског 

спорта за редовно такмичење у општинској лиги и турнира у малом фудбалу, у општини 

Мало Црниће за 2017. годину, који ће се финансирати средствима из буџета општине 

Мало Црниће, намењени су фудбалским клубовима.  

 

 С обзиром на наведено, Стручна комисија утврђује коначни Предлог Решења о 

одобравању програма, којим се реализује функционисање организације такмичарског 

спорта за редовно такмичење у општинској лиги и турнира у малом фудбалу, у општини 

Мало Црниће за 2017. годину  и одређивању висине средстава у 2017. години, на основу 

трећег јавног позива. 

  

 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми подносиоца са финансијским средствима на 

следећи начин: 

 
Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма Назив програма Предлог 

1 19. 10. 2017 СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 50.000,00 

2 23. 10. 2017 ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО Такмичарски спорт 50.000,00 

3 23. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА Такмичарски спорт 50.000,00 

4 23. 10. 2017 ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 50.000,00 

5 24. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Турнир у малом фудбалу 50.000,00 

   УКУПНО 250.000,00 
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 На основу свега наведеног и уврђеног Стручна комисија за оцену програма и 

пројеката којима се задовољавају потребе и интреси грађана у области спорта у општини 

Мало Црниће усваја:  

 

 

ПРЕДЛОГ 

РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО 

ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ 

(ТРЕЋИ  ПОЗИВ) 

 

са 5 гласа за. 

 

 На основу пет поднетих програма, са укупно 310.000,00 динара, затражених 

средства, одобрена су средства из буџета општине Мало Црниће за наведене програме у 



укупном износу од 250.000,00 динара, а преостали део финансијских средстава у износу 

од 470.300,00 динара и даље остају на позицији 146 – дотације спортским савезима, 

клубовима иудружењима и у износу од 50.000,0 динара на позицији 147 – дотације 

спортским манифестацијама, економске класификације 481, функције 810. Буџета 

општине Мало Црниће. 

 

 На крају, Стручна комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о поднетим 

програмима на Јавни позив за финансирање годишњих програма у области спорта на 

територији општине Мало Црниће за 2017. годину (трећи позив) и упућује га заједно са 

предлогом Решења о одобравању програма, којима се реализује функционисање 

организације такмичарског сорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на 

територији општине Мало Црниће и одређивању висине средстава у 2017.години (трећи 

позив) Општинском већу општине Мало Црниће на даљу надлежност и поступање.  

 

 
 

Број: 06-53/2017-05 

У Малом Црнићу, 09. 11. 2017. године 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР,     СТРУЧНА КОМИСИЈА, 

Надица Јовановић,с.р.            1.Момчило Јовановић, председник,с.р. 

               2.Драган Станковић, члан,с.р. 

               3.Борислав Филиповић, члан,с.р. 

               4.Миодраг Драганче Марковић,члан,с.р. 

               5.Зоран Радојковић,члан,с.р. 

          

 

 

 
Предлог  

 

 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 програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину (трећи) број 06-45/2017-15, од 11. 10. 2017. године, члана 2. Одлуке о 

Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 

број 16/2008 и 2/2012) 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 06-53/2017-05, од 09. 11. 2017. године, 

 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној _______ 2017. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ  



ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО 

ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ 

(ТРЕЋИ  ПОЗИВ) 

 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи програми спортских организација којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује 

функционисање организације такмчарског спорта за редовно такмичење и турнира у 

малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства 

буџета општине Мало Црниће за финансирање и суфинансирање одобрених програма, и 

то: 

 

 1.  Са позиције 146 – одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од 

укупно 670.300,00 динара, опредељује се 200.000,00 динара 

 
Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма Назив програма Предлог 

1 19. 10. 2017 СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ Такмичарски спорт 50.000,00 

2 23. 10. 2017 ФК „СЛОГА 1945“ ВЕЛИКО СЕЛО Такмичарски спорт 50.000,00 

3 23. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1927“ ТОПОНИЦА Такмичарски спорт 50.000,00 

4 23. 10. 2017 ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ Такмичарски спорт 50.000,00 

   УКУПНО 200.000,00 
 

 

 

                          2. Са позиције 147 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину од 

укупно 100.000,00 динара, опредељује се 50.000,00 динара.  

 
Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма Назив програма Предлог 

1 24. 10. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ Турнир у малом фудбалу 50.000,00 

   УКУПНО 50.000,00 
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Члан 2. 

 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 достави извештај о 

реализацији програма, са комплетном документацијом о остваривању 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.  

 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 године на рачун буџета Општине.  



 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 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 („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 

1/2017).  

 Такође, Општинско веће општине Мало Црниће расписало је трећи Јавни позив за 

финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину, у износу од 670.300,00 динара, са позиције 146, и у износу од 100.000,00 

динара са позиције 147, број 06-45/2017-15, од 11. 10. 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.  

 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 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 реализује функционисање организације такмичаског 

спорта за редовно такмичење и турнира у малом фудбалу на територији општине Мало 

Црниће и одређивању висине средстава у 2017. години (трећи позив), број 06-53/2017-05, 

од 09. 11. 2017. године и исти доставио Општинском већу на одлучивање.  

 Програми организовања такмичарског спорта за редовно такмичење и турнира у 

малом фудбалу на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, који ће се 

финансирати средствима из буџета општине Мало Црниће, намењени су фудбалским 

клубовима са територије општине Мало Црниће.  

 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 по трећем позиву, одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  
 

Број: 06-_____/2017 

У Малом Црнићу, __________. 2017. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) 

чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 19/16), члановима 1. – 5. 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 1/17),  



чланом 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 

12/08, 6/11 и 1/16) и чланом 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 18/08 и 2/12), Општинско веће 

Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 11. 10. 2017. године, расписује  

 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ (ТРЕЋИ) 

 

  

I. 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Средства одређена Одлуком  о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/2016) на позицији 146. – дотације 

спортским савезима, клубовима и удружењима у преосталом износу  од 670.300,00 динара, 

и на позицији 147. - дотације спортским манифестацијама у преосталом износу од 

100.000,00 динара,  економска класификација 481 и функција 810, опредељују се за 

финансирање: 

 

1. Годишњих програма спортских организација (клубова) са територије општине 

Мало Црниће, којима се реализује функционисање редовних такмичарских 

активности, 

2. Годишњих програма спортских организација (клубова) са територије општине 

Мало Црниће, којима се реализује функционисање организације Турнира у 

малом фудбалу. 

 

II. 

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача програма, 

носиоца програма, садржине и квалитета програма и финансирања програма. 

Предлоге годишњих програма подносе организације у области спорта са седиштем 

на територији општине Мало Црниће, а све у складу са Правилником о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Мало Црниће. 

 

          Носилац програма мора:  
31. да буде регистрован у складу са Законом;  

32. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

33. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 

друкчије одређено; 

34.  да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или 

овим правилником није другачије утврђено; 

35.  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 
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36. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

37. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац 

програма ранијих година;  



38. да располаже капацитетима за реализацију програма; 

39. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског 

савеза. 

 

Носилац програма не може да: 

 

 буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

 има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања и 

 буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

 

III. 

 

 Предлагачи програма своје предлоге по јавном позиву достављају обавезно на 

одговарајућем апликационом формулару (Образац 1), који је саставни део Јавног позива за 

финансирање годишњих  програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину, који је објављен на званичном сајту општине Мало Црниће. Све наводе из 

пријаве својих програма морају доказати одговарајућим приложеним документима. 

 Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу 

документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави програма. 

 Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним 

позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.  

 Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма. 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

 

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:  

- пропратно писмо, 

- попуњен и оверен образац предлога програма, 

- ЦД/флеш са предлогом програма, 

- копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,  

- Одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег 

програма, 

- копија Статута спортске организације, 

- копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину, 

- остала акта у складу са захтевима обрасца програма. 

 

IV. 

  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику 

(ЦД/флеш). Носиоци програма подносе предлог програма на јавни позив са комплетном 

документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице Општинске 

управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком на адресу Општинска управа 

општине Мало Црниће – Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће, 

12311 Мало Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, 

навести за који јавни позив се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  
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Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма организација у 



области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 

у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог 

за одобравање програма у року од 15 дана од дана подношења предлога. 

 Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору 

програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.  

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом јавном позив  од 

стране Општинског већа, председник општине закључује уговор са сваким  носиоцем 

програма чији је програм одобрен. 

 Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације 

доставља се појединачно, сваком учеснику јавног позива и објављује се на огласној табли 

Општинске управе, интернет страници општине Мало Црниће и у „Службеном гласнику 

општине Мало Црниће.  

 

 

V. 

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
 Јавни позив се објављује преко средстава информисања, на огласној табли 

Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.  
   

Пријаве се подносе у року од 10 дана од дана објављивања јавног позива на 

интернет страници општине Мало Црниће.  

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске 

управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: 

www.opstinamalocrnice.org  
 

   Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на 

захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са 

одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2017. години. 

         Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе 

Мало Црниће 012/280-016.  

 

Број: 06-45/2017-15 

У Малом Црнићу, 11. 10. 2017. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

                                           ПЕДСЕДНИК, 

                                                             Малиша Антонијевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinamalocrnice./


 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

3. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

4. ОФС МАЛО ЦРНИЋЕ, са друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

кога заступа Радиша Живановић, председник Савеза.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у великом 

фудбалу - Меморијални фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у великом фудбалу – Меморијални 

фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“, на име реализације програма/пројекта, 

извршити пренос средстава у укупном износу од 120.000,00 динара, са позиције 147 – 

дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. 

годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-2693763-06, који се води код Управе 

за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у великом фудбалу – Меморијални фудбалски 

турнир „Генерал Љубиша Величковић“, у складу са законом, другим прописима и општим 

и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Радиша Живановић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

5. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

6. СД „СТИГ“ Црљенац, са друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

кога заступа Радомир Марковић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у великом 

фудбалу - Меморијални фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у великом фудбалу – Меморијални 

фудбалски турнир „Генерал Љубиша Величковић“, на име реализације програма/пројекта, 

извршити пренос средстава у укупном износу од 80.000,00 динара, са позиције 147 – 

дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. 

годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-3697763-50, који се води код Управе 

за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у великом фудбалу – Меморијални фудбалски 

турнир „Генерал Љубиша Величковић“, у складу са законом, другим прописима и општим 

и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Радомир Марковић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

7. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

8. ФК „ЈЕДИНСТВО“ Смољинац, са друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Дејан Обрадовић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у малом 

фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у малом фудбалу, на име реализације 

програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 динара, са 

позиције 147 – дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-6955763-61, који се 

води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Дејан Обрадовић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

9. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

10. ФК „РАДНИК“ Салаковац, са друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Малиша Никодијевић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у малом 

фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у малом фудбалу, на име реализације 

програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 динара, са 

позиције 147 – дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-12794763-97, који 

се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Малиша Никодијевић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

11. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

12. ФК „ШАПИНЕ“  Шапине, са друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Драгиша Станисављевић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у малом 

фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у малом фудбалу, на име реализације 

програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 динара, са 

позиције 147 – дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-2840763-65, који се 

води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Драгиша Станисављевић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

13. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

14. ФК „БСК 1924“  Божевац, са друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Славиша Ивковић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у малом 

фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у малом фудбалу, на име реализације 

програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 динара, са 

позиције 147 – дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-4894763-87, који се 

води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Славиша Ивковић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  12. 06. 2017. године,  на основу чл. 32  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) 

и Решења о одобравању програма којима се реализује функционисање организације 

Турнира  у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години,  број 06-19/2017-2, од 08. 06. 2017. године, између: 

 

15. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране  и  

16. ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша, са друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Радиша Стојадиновић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта, а по основу Јавног позива за финансирање годишњих програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину,  за организацију Турнира у малом 

фудбалу. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-19/2017-2, од 08. 

06. 2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву 

за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало 

Црниће за 2017. годину, за организацију Турнира у малом фудбалу, на име реализације 

програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 50.000,00 динара, са 

позиције 147 – дотације спортским организацијама, Одлуке о буџету општине Мало 

Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун корисника средстава, број 840-2972763-19, који се 

води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за организацију Турнира у малом фудбалу, у складу са законом, другим 

прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године и да у својству наручиоца примењује одредбе Закона о спорту, Закона 

о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 

 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси извештај о реализацији 

програма/пројекта, са комплетном документацијом о остваривању програма/пројекта и 

коришћењу средстава буџета општине Мало Црниће, оверену печатом, као и фотокопије 

фактура и извода из банке о стању и променама средстава на рачуну, који поред прихода 

из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Извештај о реализацији програма подноси се у року од 15 дана, од дана реализације 

програма на апликационом обрасцу 7. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је обавезан да по подношењу завршног извештаја изврши 

повраћај неутрошених средстава на крају године на рачун буџета општине.  

Корисник средстава је дужан да средства додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико:  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 
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Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  

 

 

Члан 9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Радиша Стојадиновић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину (трећи) број 06-45/2017-15, од 11. 10. 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 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године, 



 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној 08. 06. 2017. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ  

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ 

ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  

И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

Члан 1. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи програми спортских организација којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и којима се реализује 

функционисање организације Турнира у великом и малом фудбалу на територији  

општине Мало Црниће и одобравају се новчана средства буџета општине Мало Црниће за 

финансирање и суфинансирање одобрених програма  у укупном износу од  450.000,00 

динара, и то: 

 

 

Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма Назив програма 

Одобрена 

средства 

1 12. 05. 2017. ОФС Мало Црниће 
Меморијални фудбалски 

турнир „Генерал Љубиша 

Величковић“ 
120.000,00 

2 17. 05. 2017. СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 
Меморијални фудбалски 

турнир „Генерал Љубиша 

Величковић“ 
80.000,00 

3 18. 05. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 
Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

4 18. 05. 2017. ФК „РАДНИК“ Салаковац 
Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

5 18. 05. 2017. 
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

6 18. 05. 2017. 
ФК „БСК 1924“ Божевац Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

7 18. 05. 2017. 
ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

   СВЕГА 450.000,00 
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Члан 2. 
 

 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 достави извештај о 

реализацији програма, са комплетном документацијом о остваривању 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.  

 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.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 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 други Јавни позив за 

финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину, у износу од 550.000,00 динара, број 06-9/2017-8/01, од 13. 04. 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.  

 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 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 реализује функционисање организације Турнира у 

великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању висине 

средстава у 2017. години, број 06-18/2017-05, од 29. 05. 2017. године и исти доставио 

Општинском већу на одлучивање.  

 Програми организовања спортског такмичења Турнира у великом и малом фудбалу 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, који ће се финансирати средствима 

из буџета општине Мало Црниће, намењени су фудбалским клубовима и ОФС Мало 

Црниће за организацију турнира.  

 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, одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  
 

Број: 06-19/2017-2 

У Малом Црнићу, 08. 06. 2017. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић,с.р. 

 

 

 

 

 На основу члана 22. 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 2.  Јавног 

позива за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, број 06-9/2017-8/01, од 13. 04. 2017. године и члана 4. 

Решења 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, 



 Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће подноси следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОДНЕТИМ ПРОГРАМИМА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Увод  

 

 Општинско веће општине Мало Црниће расписало је други Јавни позив за 

финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Мало Црниће 

за 2017. годину (у даљем тексту: Јавни позив), у износу од 550.000,00 динара, број 06-

9/2017-8/01, од 13. 04. 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.  

 На седници одржаној 29. 05. 2017. године, Стручна комисија је утврдила да су на 

Јавни позив за финансирање годишњих програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину,  програме поднели су: 

 

Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма 

Тражена 

средства 

1 12. 05. 2017. ОФС Мало Црниће 120.000,00 

2 17. 05. 2017. СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 200.000,00 

3 18. 05. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 60.000,00 

4 18. 05. 2017. ФК „РАДНИК“ Салаковац 60.000,00 

5 18. 05. 2017. ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 60.000,00 

6 18. 05. 2017. ФК „БСК 1924“ Божевац 80.000,00 

7 18. 05. 2017. ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 60.000,00 

  СВЕГА 640.000,00 

 

 Сви програми поднети су благовремено, односно закључно са 18. 05. 2017. године и 

потпуни су, односно садрже попуњени апликациони Образац 1, доказ о упису у регистар 

код надлежног органа и Одлуку надлежног органа спортске организације о усвајању 

програма и пројеката активности за које се конкурише, пропратно писмо, предлог 

програма у електронском облику, копију статута спортске организације и копију 

годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину. 

 
10. Подаци о поднетим програмима и пријавама са затраженим средствима 

17) ОФС Мало Црниће, дана 12. 05. 2017. године, поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Меморијални фудбалки турнир „Генерал 

Љубиша Величковић“. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 

120.000,00 динара.  Наведена средства по програму обезбедиће се у потпуности од 

Општине.  
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18) СД „Стиг“ Црљенац, дана 17. 05. 2017. године, поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Меморијални фудбалски турнир „Генерал 

Љубиша Величковић“. Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 

200.000,00 динара. Наведена средства по програму обезбедиће се у потпуности од 

Општине. 



19) ФК „Јединство“ Смољинац, дана 18. 05. 2017. године, поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су 310.000,00 динара. Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 60.000,00 динара, сопствена 

средства у износу од 50.000,00 динара, од спонзора у износу од 100.000,00 динара и 

од донатора у износу од 100.000,00 годину. 

20) ФК „Радник“ Салаковац, дана 18. 05. 2017. године поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су  310.000,00 динара. Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 60.000,00 динара, сопствена 

средства у износу од 50.000,00 динара, од спонзора у износу од 100.000,00 динара и 

од донатора у износу од 100.000,00 годину. 

21) ФК „Шапине“ Шапине, дана 18. 05. 2017. године,  поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су 410.000,00 динара. Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 60.000,00 динара, сопствена 

средства у износу од 100.000,00 динара, од спонзора у износу од 100.000,00 динара 

и од донатора у износу од 150.000,00 динара.  

22) ФК „БСК 1924“ Божевац, дана 18. 05. 2017. године,  поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су 170.000,00 динара.  Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 80.000,00 динара и сопствена 

средства у износу од 90.000,00 динара.  

23) ФК „Интеграл“ Батуша, дана 18. 05. 2017. године, поднео је Годишњи програм 

организације спортског такмичења Турнир у малом фудбалу. Укупна потребна 

средства за реализацију овог програма су 310.000,00 динара. Наведена средства по 

програму обезбедиће се од Општине у износу од 60.000,00 динара, сопствена 

средства у износу од 50.000,00 динара, од спонзора у износу од 100.000,00 динара и 

од донатора у износу од 100.000,00 динара.  

 
Комисија је једногласно донела одлуку о утврђивању Листе од седам подносиоца 

програма са затраженим средствима, са 4 гласа за, присутних чланова.  

 
II  Процена квалитета и вредновање (оцена) квалитета програма и  

     утврђивање Листе вредновања и рангирање програма 

 
Стручна комисија је извршила процену квалитета поднетих програма сагласно 

Правилнику и извршила вредновање квалитета достављених годишњих  програма 

организација у области спорта. Процена квалитета поднетих програм извршена је 

бодовањем пет секција од стране сваког присутног члана комисије на Обрасцу број 5.  

 На основу извршене процене и бодовања  квалитета приспелих годишњих програма 

Стручна комисија је извршила вредновање, односно оцењивање сваког од предложених 

седам програма, сагласно Правилнику. У поступку спровођења наведене процедуре 

процене и бодовања квалитета, као и вредновања и оцене квалитета предложених 

годишњих програма, Стручна комисија је узела у обзир фонд финансијских средстава, 

критеријуме одређене Правилником, Јавним позивом и Решењем о образовању Стручне 

комисије. 
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 На основу свега наведеног Стручна комисија је утврдила Листу вредновања и 

рангирања програма спорта у општини Мало Црниће за 2017. годину, по поновљеном 

(другом) позиву.  



 

 

Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

Предлог  

1 12. 05. 2017. ОФС Мало Црниће 120.000,00 120.000,00 

2 17. 05. 2017. СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 200.000,00 80.000,00 
3 18. 05. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 60.000,00 50.000,00 
4 18. 05. 2017. ФК „РАДНИК“ Салаковац 60.000,00 50.000,00 
5 18. 05. 2017. ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 60.000,00 50.000,00 

6 18. 05. 2017. ФК „БСК 1924“ Божевац 80.000,00 50.000,00 

7 18. 05. 2017. ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 60.000,00 50.000,00 

  СВЕГА 640.000,00 450.000,00 

 
 
 Након спроведеног поступка, процене и бодовања квалитета, као и вредновања и 

оцене квалитета предложених програма свих седам подносиоца, Стручна комисија је 

једногласно донела Одлуку и усвојила Листу вредновања и рангирања програма у области 

спортског такмичења за реализацију функционисања организације Турнира у великом и 

малом фудбалу, у општини Мало Црниће за 2017. годину, са 4 гласа за, присутних 

чланова. 

 

 

 
 III – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 

 Стручна комисија приликом одлучивања о предлогу одлуке имала је у виду 

извршену процену и бодовање квалитета поднетих програма, као и вредновање и 

оцењивање поднетих и предложених програма, сагласно позитивним прописима, 

затраженим средствима, фонду средстава и мишљењима стручних служби. 

 

 Програми организовања спортског тамичења Турнира у великом и малом 

фудбалу на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, који ће се финансирати 

средствима из буџета општине Мало Црниће, намењени су фудбалским клубовима и ОФС 

Мало Црниће за организацију Турнира.  

 

 С обзиром на наведено, Стручна комисија утврђује коначни Предлог Решења о 

одобравању програма, којима се реализује функционисање организације Турнира у 

великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању висине 

средстава у 2017. години. 
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 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми подносиоца са финансијским средствима на 

следећи начин: 



 
Ред. 

Бр. 
Датум  Подносилац програма Назив програма Предлог  

1 12. 05. 2017. ОФС Мало Црниће 
Меморијални турнир 

„Генерал Љубиша 

Величковић“ 

120.000,00 

2 17. 05. 2017. СД  „СТИГ“ ЦРЉЕНАЦ 

Меморијални турнир 

„Генерал Љубиша 

Величковић“ 

80.000,00 

3 18. 05. 2017. ФК „ЈЕДИНСТВО“ СМОЉИНАЦ 
Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

4 18. 05. 2017. ФК „РАДНИК“ Салаковац 
Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

5 18. 05. 2017. 
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

6 18. 05. 2017. 
ФК „БСК 1924“ Божевац Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

7 18. 05. 2017. 
ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Турнир у малом 

фудбалу 
50.000,00 

   СВЕГА 450.000,00 

 

 

 
 На основу свега наведеног и уврђеног Стручна комисија за оцену програма и 

пројеката којима се задовољавају потребе и интреси грађана у области спорта у општини 

Мало Црниће усваја:  

 

 

ПРЕДЛОГ 

РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРНИРА У ВЕЛИКОМ И МАЛОМ 

ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

са 4 гласа за, присутних чланова комисије. 

 

 

 На основу седам поднетих програма, са укупно 640.000,00 динара, затражених 

средства, одобрена су средства из буџета општине Мало Црниће за наведене програме у 

укупном износу од 450.000,00 динара, а преостали део финансијских средстава у износу 

од 100.000,00 динара и даље остају на позицији 147 – дотације спортским организацијама, 

економске класификације 481, функције 810. Буџета општине Мало Црниће. 
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 На крају, Стручна комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о поднетим 

програмима на Јавни позив за финансирање годишњих програма у области спорта на 

територији општине Мало Црниће за 2017. годину и упућује га заједно са предлогом 



Решења о одобравању програма, којима се реализује функционисање организације 

Турнира у великом и малом фудбалу на територији општине Мало Црниће и одређивању 

висине средстава у 2017. години, Општинском већу општине Мало Црниће на даљу 

надлежност и поступање.  

 

 
 

Број: 06-18/2017-05 

У Малом Црнићу,  29. 05. 2017. године 

 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР,     СТРУЧНА КОМИСИЈА, 

Надица Јовановић,с.р.            1.Момчило Јовановић, председник,с.р. 

               2.Драган Станковић, члан,с.р. 

               3.Борислав Филиповић, члан,с.р. 

               4.Миодраг Драганче Марковић,члан,с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



На основу члана 22. став 5. 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 1/17), 
 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за ПОНЕДЕЉАК, 29. 05.  2017. године 

 
СЕДНИЦУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И  

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ 
СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,01 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 

a. Отварање и преглед поднетих програма и утврђивање испуњености 
услова на основу Правилника и Јавног позива, 

 
b. Утврђивање Листе подносиоца предлога са траженим износима 

 
c. Процена квалитета поднетих програма,  

 
d. Вредновање квалитета програма и утврђивање Листе вредновања и 

рангирања програма, 
 

e. Усвајање Извештаја о раду комисије и предлог решења, 
 

f. Текућа питања. 
 

 
Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 

дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-18/2017 
У Малом Црнићу, 29. 05. 2017. године 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
Доставити:                  ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                       Момчило Јовановић 
    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 



 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, с друге стране, (у даљем тексту: 

корисник средстава), коју заступа Тања Јеленковић, директор Школе.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области школског спорта а 

по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта 

на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за посебан програм „Клинци 

олимпијци“. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за посебан програм „Клинци олимпијци“ у укупном износу 

од 139.700,00 динара, на жиро-рачун број 840-108660-68, који се води код Управе за 

трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: реализацију посебног програма „Клинци олимпијци“ у оквиру школског 

спорта, у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа 

општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Тања Јеленковић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 



 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

3. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

4. ФК „СТИГ“ Мало Црниће, с друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Александар Томић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 
 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба и организацију турнира у малом фудбалу. 

 

Члан 2. 
 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба и организацију 

турнира у малом фудбалу, на име реализације програма/пројекта, извршити пренос 

средстава у укупном износу од 300.000,00 динара, и то 250.000,00 динара за редовно 

такмичење са позиције 146 и 50.000,00 динара за организацију турнира у малом фудбалу, 

са позиције 147 – Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину, на жиро-рачун 

број 840-7089763-29, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: организацију турнира у малом фудбалу, трошкове котизације, трошкове 

превоза, трошкове организације такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове 

лекарских прегледа, трошкове ангажовања спортских стручњака који реализују програм, 

трошкове штампања публикација и материјала, информисања јавности, обележавања 

јубилеја спортске, односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у 

складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало 

Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Александар Томић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

17. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

18. ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша, с друге стране, (у даљем тексту: корисник 

средстава), кога заступа Радиша Стојадиновић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 

250.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-2972763-19, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Радиша Стојадиновић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће, с друге стране, (у даљем тексту: 

корисник средстава), кога заступа Петар Војиновић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 

330.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-2842763-79, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Петар Војиновић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ФК „БСК 1924“ Божевац, с друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

кога заступа Славиша Ивковић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 

250.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-4894763-87, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Славиша Ивковић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У Г О В О Р 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ФК „ШАПИНЕ“ Шапине, с друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

кога заступа Драгиша Станисављевић, председник Клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 

740.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-2840763-65, који се води код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Драгиша Станисављевић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О В О Р 



 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ОФС Мало Црниће, с друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), кога 

заступа Радиша Живановић, председник Савеза.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за организацију 

редовног такмичења у Општинској фудбалској лиги, Српској лиги, Окружној лиги, МФЛ 

Млава и организовању омладинске школе фудбала. 

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за организацију редовног такмичења у Општинској 

фудбалској лиги, Српској лиги, Окружној лиги, МФЛ Млава и организовању омладинске 

школе фудбала, на име реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у 

укупном износу од 740.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-2693763-06, који се води 

код Управе за трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове зараде лица запосленог на реализацији програма, трошкове 

котизације, трошкове превоза, трошкове организације такмичења, трошкове суђења и 

делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове ангажовања спортских стручњака који 

реализују програм, трошкове штампања публикација и материјала, информисања јавности, 

обележавања јубилеја спортске, односно друге организације, као и за друге материјалне 

трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа 

општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Радиша Живановић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Г О В О Р 

 

 

 Закључен  20. 04.  2017. године,  на основу чл. 32 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) 

и 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 06-9/2017-8, од 13. 04. 2017. године, између: 

 

 

1. Општине Мало Црниће, Маршала Тита 80 (у даљем тексту: Општина), коју 

заступа председник општине Мало Црниће Малиша Антонијевић, са једне 

стране и  

2. ФК „Радник“ Салаковац, с друге стране, (у даљем тексту: корисник средстава), 

кога заступа Малиша Никодијевић, председник клуба.  

 

Члан 1. 

 

 Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине и 

корисника средстава поводом одобреног програма/пројекта у области такмичарског 

спорта а по основу Јавног позива за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину, за редовно 

такмичење фудбалског клуба.  

 

Члан 2. 

 

 Општина ће у складу са Решењем председника општине број 06-9/2017-8, од 13. 04. 

2017. године, а поводом одобреног програма/пројекта, по спроведеном Јавном позиву за 

финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине 

Мало Црниће за 2017. годину, за редовно такмичење фудбалског клуба, на име 

реализације програма/пројекта, извршити пренос средстава у укупном износу од 

330.000,00 динара, на жиро-рачун број 840-12794763-97, који се води код Управе за 

трезор. 

 

Члан 3. 

 

 Пренос средстава из члана 2. овог Уговора врши се у складу са Уговором и 

одобреним квотама буџета општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог Уговора користи 

наменски и то за: трошкове котизације, трошкове превоза, трошкове организације 

такмичења, трошкове суђења и делегата, трошкове лекарских прегледа, трошкове 

ангажовања спортских стручњака који реализују програм, трошкове штампања 

публикација и материјала, информисања јавности, обележавања јубилеја спортске, 

односно друге организације, као и за друге материјалне трошкове у складу са законом, 

другим прописима и општим и другим актима органа општине Мало Црниће.  

 Корисник средстава се обавезује да ће програм/пројекат реализовати најкасније до 

31. 12. 2017. године. 

 Корисник средстава се обавезује да у својству наручиоца примењује одредбе 

Закона о спорту, Закона о јавним набавкама и Закона о облигацијама.  
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Члан 4. 

 



 Корисник средстава се обавезује да Спортском савезу општине Мало Црниће и 

Општинском већу општине Мало Црниће, подноси тромесечне наративне и финансијске 

извештаје о утрошку добијених буџетских средстава, са рачунима и другом финансијском 

документацијом, и то до краја текућег месеца за претходна три месеца, као и годишњи 

наративни извештај о реализацији програма и финансијски извештај о пословању, који 

поред прихода из буџета општине Мало Црниће садржи сопствене и остале приходе. 

 Корисник средстава овог уговора у свом завршном извештају, односно наративном 

извештају о реализацију програм/пројекта дужан је да изврши процену постигнутих 

резултата са становишта постављених циљева.  

 

Члан 5. 

 

 Уколико корисник средстава не изврши своје обавезе предвиђене овим Уговором, 

председник општине Мало Црниће може обуставити даље финансирање 

програма/пројекта, односно једноставно раскинути уговор о реализацији програма или 

пројекта. 

 Уколико је жиро-рачун корисника средстава у блокади дуже од 30 дана, 

председник општине Мало Црниће ће обуставити даље финансирање програма/пројекта, 

односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма/пројекта. 

 

Члан 6. 

 

 Корисник средстава је дужан да средстава додељена из буџета општине Мало 

Црниће за реализацију програма/пројекта врати у буџет општине Мало Црниће, заједно са 

затезном каматом од момента њиховог пријема, уколико.  

- нетачно или непотпуно обавести Општину као даваоца средстава о битним 

околностима у вези са одобравањем и реализацијом програма/пројеката,  

- својим пропустом не изврши програм/пројекат у целини или га делимично 

изврши, 

- употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не 

придржава прописаних или уговорених мера, које су утврђене ради осигурања 

реализације програма/пројекта, 

- не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је 

давалац средстава претходно упозорио на неправилности и последице, 

- спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених 

контролних мера. 

 

Члан 7. 

 

 Корисник средстава се обавезује да ће на свим писаним документима и медијским 

промоцијама у вези са реализацијом програма/пројекта истакнути да се програм/пројекат 

финансира или суфинансира из буџета општине Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других прописа који регулишу ову област. 

 У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у 

Пожаревцу.  
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Члан 9. 



 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник 

задржава 2 (два) примерка.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    КОРИСНИК СРЕДСТАВА 

 

______________________________   _____________________________ 

Малиша Антонијевић     Малиша Никодијевић 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На основу члана 22. 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 2.  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 4. Решења 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, 

 Стручна комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће подноси 

следећи: 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПОДНЕТИМ ПРОГРАМИМА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

Увод  

 

 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 (у 

даљем тексту: Правилник). 

 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 даљем тексту: Јавни позив), у укупном 

износу од 4.300.000,00 динара, број 06-4/2017-5, од 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.  

 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 (у даљем тексту: Стручна комисија). Задатак Стручне комисије је да 

изрши пријем и преглед поднетих програма, отварање истих, процену квалитета, 

изврши вредновање (оцену) програма и сачини предог Решења о усвајању 

поднетих програма са додељеним средствима.  

 На првој седници одржаној 06. 04. 2017.године, Стручна комисија је 

утврдила да су на Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у 

области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017. годину поднети 

следећи програми: 
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Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 



1 29. 03. 2017 ФК „РАДНИК“ Салаковац 420.000       

2 30. 03. 2017 ОФС Мало Црниће 1.500.000 

3 30. 3. 2017 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 1.000.000 

4 31. 03. 2017 ФК „БСК 1924“ Божевац 382.000 

5 31. 03. 2017 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 139.700 

6 03. 04. 2017 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 500.000 

7 03. 04. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 400.000 

8 03. 04. 2017 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000 

  СВЕГА 4.741.700 

 

 

 Сви програми поднети су благовремено, односно закључно са 03. 03. 2017. 

године и потпуни су, односно садрже попуњене апликационе Обрасце 1 или 4, 

доказ о упису у регистар код надлежног органа и Одлуку надлежног органа 

спортске организације о усвајању програма и пројеката активности за које се 

конкурише, пропратно писмо, предлог програма у електронском облику, копију 

статута спортске организације и копију годишњег извештаја и завршног рачуна за 

претходну годину. 

 

11. Подаци о поднетим захтевима и пријавама са затраженим 

средствима 

24) Фудбалски клуб „Радник“ Салаковац, дана 29. 03. 2017. године поднео је 

годишњи програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у Окружној 

лиги ФС Браничевског округа. Укупна потребна средства за реализацију 

овог програма су 700.000,00 динара. Наведена средства по програму 

обезбедиће се од Општине у износу од 420.000,00 динара, сопствена 

средства од чланарине у износу од 100.000,00 динара и од донатора у износу 

од 180.000,00 динара.   

25) ОФС Мало Црниће, дана 30. 03. 2017. године, поднео је годишњи програм за 

такмичарски спорт за организацију редовног такмичења у Општинској 

фудбалској лиги, Српској лиги, Окружној лиги, МФЛ Млава и организовању 

омладинске школе фудбала. Укупна потребна средства за реализацију овог 

програма су 1.700.000,00 динара.  Наведена средства по програму обезбедиће 

се од Општине у износу од 1.500.000,00 динара и сопствена средства у 

износу од 200.000,00 динара.  

26) ФК „Шапине“ Шапине, дана 30.03.2017. године, поднео је годишњи програм 

за такмичарски спорт за редовно такмичење  у Српској лиги „Запад“ у 

трећем степену такмичења који спроводи ФСС, у рангу сениора, 

омладинаца, кадета и пионира. Укупна потребна средства за реализацију 

овог програма су 3.000.000,00 динара. Наведена средства по програму 

обезбедиће се од Општине у износу од 1.000.000,00 динара, сопствена 

средства у износу од 200.000,00 динара, спонзори у износу од 1.500.000,00 

динара и донатори у износу од 300.000,00 динара. 
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27) ФК „БСК 1924“ Божевац, дана 31. 03. 2017.године, поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у   МФЛ Млава. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма су 400.000,00 

динара. Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу 

од 382.000,00 динара и осталих извора у износу од 18.000,00 динара. 

 

28) Основна школа „Дража Марковић Рођа“ Смољинац, дана 31. 03. 2017. 

године поднела је посебан програм за школски спорт „Клинци олимпијци“. 

Укупна потребна средства за реализацију овог програма  су 155.000,00 

динара. Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу 

од 139.700,00 динара и сопствених извора у износу од 15.300,000 динара 

 

29) ФК „Стиг“ Мало Црниће, дана 03. 04. 2017. године, поднео је годишњи 

програм за такмичарски спорт за редовно такмичење у МФЛ Млава. Укупна 

потребна средства за реализацију овог програма су 600.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбдиће се од Општине, у износу од 

500.000,00 динара и од донатора у износу од 100.000,00 динара. 

 

30) ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће, дана 03. 04. 2017.године, поднео је 

годишњи програм за такмичаски спорт за редовно такмичење у Окружној 

лиги ФС Браничевског округа. Укупна потребна средства за реализацију 

овог програма су 600.000,00 динара. Наведена средства по програму 

обезбедиће се од Општине у износу од 400.000,00 динара и сопствених 

средстава у износу од 200.000,00 динара. 

 

31) ФК „Интеграл“ Батуша, дана 03. 04. 2017. године, поднео је годишњи 

програм за такмичаски спорт за редовно такмичење у МФЛ Млава. Укупна 

потребна средства за реализацију овог програма су 600.000,00 динара. 

Наведена средства по програму обезбедиће се од Општине у износу од 

400.000,00 динара и спствених средстава у износу од 200.000,00 динара. 

 

Комисија је једногласно донела одлуку о утврђивању Листе од осам 

подносиоца програма са затраженим средствима, са 4 гласа за, присутних чланова.  

 

 

II  Процена квалитета и вредновање (оцена) квалитета програма и 

утврђивање Листе вредновања и рангирање програма 

 

Стручна комисија је на својој другој седници одржаној 11. 04. 2017.године 

извршила процену квалитета поднетих програма сагласно Правилнику и извршила 

вредновање квалитета достављених годишњих и посебих програма организација у 

области спорта. Процена квалитета поднетих програм извршена је бодовањем пет 

секција од стране сваког присутног члана комисије на Обрасцу број 5.  
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 На основу извршене процене и бодовања  квалитета приспелих годишњих и 

посебних програма Стручна комисија је извршила вредновање, односно оцењивање 

сваког од предложених осам програма, сагласно Правилнику. У поступку 

спровођења наведене процедуре процене и бодовања квалитета, као и вредновања и 

оцене квалитета предложених годишњих и посебног програма, Стручна комисија је 

узела у обзир фонд финансијских средстава, критеријуме одређене Правилником, 

Јавним позивом и Решењем о образовању Стручне комисије, као и Трошковник 

такмичења клубова ОФС Мало Црниће у 2017.години (пролеће/јесен). 

 На основу свега наведеног Стручна комисија је утврдила Листу вредновања 

и рангирања програма спорта у општини Мало Црниће за 2017.годину. 

 
 

Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

Предлог  

1 29. 03. 2017 ФК „РАДНИК“ Салаковац 420.000       330.000 

2 30. 03. 2017 ОФС Мало Црниће 1.500.000 1.000.000 

3 30. 3. 2017 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 1.000.000 1.000.000 

4 31. 03. 2017 ФК „БСК 1924“ Божевац 382.000 250.000 

5 31. 03. 2017 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 139.700 139.700 

6 03. 04. 2017 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 500.000 250.000 

7 03. 04. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 400.000 330.000 

8 03. 04. 2017 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000 250.000 

  СВЕГА 4.741.700 3.549.700 

 
 

 Након спроведеног поступка, процене и бодовања квалитета, као и 

вредновања и оцене квалитета предложених програма свих осам подносиоца, 

Стручна комисија је једногласно донела Одлуку и усвојила Листу 

вредновања и рангирања програма у области спорта у општини Мало Црниће 

за 2017. годину, са 4 гласа за, присутних чланова. 

 
 

 III – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 

 Стручна комисија приликом одлучивања о предлогу одлуке имала је у 

виду извршену процену и бодовање квалитета поднетих програма, као и 

вредновање и оцењивање поднетих и предложених програма, сагласно позитивним 

прописима, затраженим средствима, фонду средстава и мишљењима стручних 

служби. 

 Програми, редовни и посебни, који ће се финансирати средствима из 

буџета општине Мало Црниће у области такмичарског и школског спорта су 

намењени фудбалским клубовима и основној школи,  као и ОФС Мало Црниће за 

организацију редовног такмичења фудбалских клубова. 
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 С обзиром на наведено, Стручна комисија утврђује коначни 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. 

 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми подносиоца са финансијским средствима на 

следећи начин: 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац програма 
Програми и 

пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ФК „РАДНИК“ Салаковац 
Такмичарски 
спорт 

330.000 

2 
ОФС Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

3 
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

4 
ФК „БСК 1924“ Божевац Такмичарски 

спорт 
250.000 

5 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац Школски спорт 139.700 

6 
ФК „СТИГ“ Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
250.000 

7 
ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће Такмичарски 

спорт 
330.000 

8 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Такмичарски 
спорт 

250.000 

 СВЕГА  3.549.700 

 

 

 На основу свега наведеног и уврђеног Стручна комисија за оцену 

програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интреси грађана у области 

спорта у општини Мало Црниће усваја:  

 

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 

 

 

са 4 гласа за, присутних чланова комисије. 

 

 На основу осам поднетих програма, са укупно 4.741.700 динара, 

затражених средства, одобрена су средства из буџета општине Мало Црниће 

за наведене програме у укупном износу од 3.549.700,00 динара, а преостали 

део финансијских средстава у износу од 750.300,00 динара и даље остају на 

позицијама 146. и 147, економске класификације 481, функције 810. Буџета 

општине Мало Црниће. 
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 На крају, Стручна комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о 

поднетим програмима на Јавни позив за финансирање годишњих и посебих 

програма у области спорта на територији општине Мало Црниће за 2017.годину и 

упућује га заједно са предлогом 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,  Општинском већу општине 

Мало Црниће на даљу надлежност и поступање.  

 

 

Број: 06-10/2017-03 

У Малом Црнићу,  11. 04. 2017. године 

 

 

 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА 

СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР,     СТРУЧНА КОМИСИЈА, 

Надица Јовановић,с.р.            1.Момчило Јовановић, председник,с.р. 

               2.Драган Станковић, члан,с.р. 

               3.Борислав Филиповић, члан,с.р. 

               4.Миодраг Драганче Марковић,члан,с.р. 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлог  

 

 



 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 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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  у укупном износу од 3.549.700,00 динара, и то: 

 

Ред. 

Бр. 
Подносилац програма 

Програми и 

пројекти 

Одобрена 

средства  

1 ФК „РАДНИК“ Салаковац 
Такмичарски 

спорт 
330.000 

2 
ОФС Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

3 
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

4 
ФК „БСК 1924“ Божевац Такмичарски 

спорт 
250.000 

5 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац Школски спорт 139.700 

6 
ФК „СТИГ“ Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
250.000 

7 
ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће Такмичарски 

спорт 
330.000 

8 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Такмичарски 

спорт 
250.000 

 СВЕГА  3.549.700 

 

Члан 2. 

 

 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.  
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 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.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 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, број 06-4/2017-5, 

од 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.  

 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, одлучило је као у диспозитиву овог решења.  

 Ово Решење Општинског већа је коначно, а објавиће се на сајту општине Мало 

Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.  

 

Број: ________/2017 

У Малом Црнићу, 13. 04. 2017.године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Малиша Антонијевић,с.р. 

 

 

 



 

 
 На основу члана 22. став 5. 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 1/17), 
 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за УТОРАК, 11. 04.  2017. године 

 
 

СЕДНИЦУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА И  
ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,01 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 
 

 
1. Процена квалитета поднетих програма, 

 
2. Вредновање квалитета програма и утврђивање листе вредновања и рангирање 

програма, 
 

3. Усвајање Извештаја о раду Комисије и предлога решења, 
 

4. Текућа питања 
 

 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-10/2017 
У Малом Црнићу, 11. 04. 2017. године 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                       Момчило Јовановић 
    
 

 



 

 

 

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

Ред. 
Бр. 

Подносилац програма 
Програми и 

пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ФК „РАДНИК“ Салаковац 
Такмичарски 
спорт 

330.000 

2 
ОФС Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

3 
ФК „ШАПИНЕ“ Шапине Такмичарски 

спорт 
1.000.000 

4 
ФК „БСК 1924“ Божевац Такмичарски 

спорт 
250.000 

5 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац Школски спорт 139.700 

6 
ФК „СТИГ“ Мало Црниће Такмичарски 

спорт 
250.000 

7 
ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће Такмичарски 

спорт 
330.000 

8 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша Такмичарски 
спорт 

250.000 

 СВЕГА  3.549.000 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

СА ТРАЖЕНИМ СРЕДСТВИМА 

 

 

 

Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

1 29. 03. 2017 ФК „РАДНИК“ Салаковац 420.000       

2 30. 03. 2017 ОФС Мало Црниће 1.500.000 

3 30. 3. 2017 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 1.000.000 

4 31. 03. 2017 ФК „БСК 1924“ Божевац 382.000 

5 31. 03. 2017 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 139.700 

6 03. 04. 2017 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 500.000 

7 03. 04. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 400.000 

8 03. 04. 2017 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000 

  СВЕГА 4.741.700 

 

 
 
Предлог за Меморијални турнир у Црљенцу је 200.000 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

Ред. 
Бр. 

Датум  Подносилац програма 
Тражена 
средства 

Предлог  

1 29. 03. 2017 ФК „РАДНИК“ Салаковац 420.000       330.000 

2 30. 03. 2017 ОФС Мало Црниће 1.500.000 1.000.000 

3 30. 3. 2017 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 1.000.000 1.000.000 

4 31. 03. 2017 ФК „БСК 1924“ Божевац 382.000 250.000 

5 31. 03. 2017 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац 139.700 139.000 

6 03. 04. 2017 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 500.000 250.000 

7 03. 04. 2017 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 400.000 330.000 

8 03. 04. 2017 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000 250.000 

  СВЕГА 4.741.700 3.549.000 

 

 
 
Предлог за Меморијални турнир у Црљенцу је 200.000 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, 10/16) 

чланом 9. Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 19/16), члана 1. – 5. 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 1/17),  

члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 

12/08, 6/11 и 1/16) и члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке о Општинском већу општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће", 18/08 и 2/12), Општинско веће 

Општине Мало Црниће на седници одржаној дана 16. 03. 2017. године, расписује  

 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 2017. ГОДИНУ 

 

  

I. 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

 

Средства одређена Одлуком  о буџету општине Мало Црниће за 2017. годину 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 19/2016) на позицији 146. – дотације 

спортским савезима, клубовима, удружењима и 147. – дотације спортским 

манифестацијама,  економска класификација 481 и функција 810,  у укупном износу од 

4.300.000 динара, опредељују се за финансирање: 

 

a. Годишњих програма спортских организација (клубова) са територије 

општине Мало Црниће, којима се реализује функционисање 

организација у области спорта у погледу редовних активности 

(трошкови котизације, трошкови превоза, трошкови организације 

такмичења, трошкови суђења и делегата, трошкови лекарских 

прегледа, трошкови ангажовања спортских стручњака који реализују 

програм, трошкови штампања публикација и материјала, 

информисање јавности, обележавање јубилеја спортске, односно 

друге организације и сл.). 

 

b. Годишњих и посебних програма из области рекреативног спорта, 

спорта особа са инвалидитетом, предшколског и школског спорта, 

спортских приредби и традиционалних спортских такмичења  у 

општини Мало Црниће, одржавања спортских објеката  и осталих 

потреба грађана из области спорта. 

 

II. 

 

Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта 

могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача програма, 

носиоца програма, садржине и квалитета програма и финансирања програма. 

Предлоге годишњих и посебних програма подносе организације у области спорта 

са седиштем на територији општине Мало Црниће, а све у складу са Правилником о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 

у области спорта у општини Мало Црниће. 

 

 

          Носилац програма мора:  
40. да буде регистрован у складу са Законом;  



41. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 
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42. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није 

друкчије одређено; 

43.  да има седиште на територији општине Мало Црниће, ако Законом или 

овим правилником није другачије утврђено; 

44.  да је директно одговоран за припрему и извођење програма; 

45.  да је претходно обављао делатност најмање годину дана; 

46.  да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности; 

47. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац 

програма ранијих година;  

48. да располаже капацитетима за реализацију програма; 

49. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског 

савеза. 

 

Носилац програма не може да: 

 

 буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

 има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања и 

 буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или 

привредни преступ у вези са његовом делатношћу. 

 

III. 

 

 Предлагачи програма своје предлоге по јавном позиву достављају обавезно на 

одговарјућим апликационим формуларима (Образац 1 и Образац 4), који су саставни део 

Јавног позива за финансирање годишњих и Посебних програма у области спорта на 

територији општине Мало Црниће за 2017. годину, који је објављен на званичном сајту 

општине Мало Црниће. Све наводе из пријаве својих програма морају доказати 

одговарајућим приложеним документима. 

 Спортске организације (клубови) који су у систему, морају доставити сву пратећу 

документацију која ће доказати све елементе који су наведени у пријави програма. 

 Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу документацију прописану јавним 

позивом  по појединим обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије.  

 Комисија може затражити разговор са подносиоцима програма. 

 

 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ 

 

 Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:  

- пропратно писмо, 

- попуњен и оверен образац предлога програма, 

- ЦД/флеш са предлогом програма, 

- копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-ом,  

- Одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег 

програма, 

- копија Статута спортске организације, 

- копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину, 



- остала акта у складу са захтевима обрасца програма. 
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IV. 

 

  ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА 

 

Документација се подноси у фотокопији у папирном и електронском облику 

(ЦД/флеш). Носиоци програма подносе предлог програма на јавни позив са комплетном 

документацијом, коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице Општинске 

управе општине Мало Црниће или препорученом пошиљком на адресу Општинска управа 

општине Мало Црниће – Комисија за оцену програма и пројеката којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у општини Мало Црниће, 12311 Мало 

Црниће. На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који 

конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.  

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета програма организација у 

области спорта и даје оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана 

у области спорта у општини Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог 

за одобравање програма у року од 15 дана од дана подношења предлога. 

 Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси коначну одлуку о избору 

програма/пројеката којом се из буџета општине Мало Црниће додељују средства.  

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава по овом конкурсу  од стране 

Општинског већа, председник општине закључује уговор са сваким  носиоцем програма 

чији је програм одобрен. 

 Одлука о утврђивању пројеката у области спорта за које се одобравају дотације 

доставља се појединачно, сваком учеснику јавног позива.  

 

 

V. 

 

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
 Јавни позив се објављује преко средстава информисања, на огласној табли 

Општинске управе општине Мало Црниће и на званичном сајту Општине.  
   

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на 

интернет страници општине Мало Црниће.  

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

            Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на адреси Општинске 

управе општине Мало Црниће и са званичног сајта општине Мало Црниће: 

www.opstinamalocrnice.org  
 

   Корисници добијених средстава се обавезују да у прописаним роковима или на 

захтев даваоца средстава поднесу извештај о утрошеним средствима, а у складу са 

одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2017. години. 

         Све додатне информације се могу добити лично или на телефон Општинске управе 

Мало Црниће 012/280-016.  

 

Број: 06-4/2017-5 

У Малом Црнићу, 16. 03. 2017. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

http://www.opstinamalocrnice./


                                           ПЕДСЕДНИК, 

                                                             Малиша Антонијевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број:  401-271-272/2015-02   
23. 10. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
- Јелица Мрдак, секретар Општинског већа -  

 
 
 
ПРЕДМЕТ: достављање предлога 
 
 
 
 Поштована, 
 
 
 Проследили сте нам захтев ФК „Шапине“ из Шапина, број: 401-271/2015, од 28. 
08. 2015. године и ФК „Радник“ из Салаковца, број: 401-272/2015, од 28. 08. 2015. године, 
на разматрање  и давање предлога решавања наведених захтева за додатна  средства. 
 
 Комисија, на својој седници од 22. 10. 2015. године, разматрала је наведене 
захтеве и одлучила о истим давањем предлога решавања.  
 
 У прилогу дописа достављамо Вам предлог Комисије број: 401-271-272/2015-
01, од 22. 10. 2015. године, на даље поступање и одлучивање.  Такође, достављамо Вам 
фотокопије следећих аката: захтев ФК „Шапине“ из Шапина, захтев ФК „Радник“ из 
Салаковца, допис ОФС Мало Црниће, трошковник такмичења клубова ОФС Мало Црниће 
за 2013/2014 годину и 2015. годину.  
 
 
 С поштовањем, 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ, 
        Момчило Јовановић, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број:  401-271-272/2015-01   
22. 10. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 На основу чл. 7. и 8. Правилника о начину и поступку остваривања права на 
доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте 
у области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14), (у даљем тексту: 
Правилник) и захтева Општинског већа општине Мало Црниће број 401-271-272/2015, од 
16. 09. 2015. године,  
 Комисија за одабир програма и пројеката из области спорта (у даљем тексту: 
Комисија), на седници одржаној 22. 10. 2015. године, даје следећи 
 
 

П Р Е Д Л О Г 
 

1. Одбија се захтев за доделу додатних средстава за финансирање програма и 
пројеката у области спорта ФК „Шапине“ из Шапина 

 
2. Усваја се захтев за доделу додатних средстава за финансирање програма и 

пројеката у области спорта ФК „Радник“ из Салаковца и одобравају се 
финансијска средстава у износу од 75.000,00 динара, 

 
3. Овај предлог доставити председнику општине Мало Црниће на даљу 

надлежност и поступање.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 1. Дана 28. 08. 2015. године, ФК „Шапине“ из Шапина, поднео је Председнику 
општине и Општинском већу општине Мало Црниће захтев за додатна средства у износу 
од 86.000,00 динара. Наведени захтев заведен је од стране Писарнице Општинске управе 
општине Мало Црниће, под бројем: 401-271/2015 и прослеђен је Комисији на решавање. 
 Подносилац захтева у истом истиче да је захтев за доделу додатних средстава 
поднет из разлога преласка овог фудбалског клуба из нижег степена у виши степен 
такмичења у односу на пролећни део такмичења, односно из Окружне лиге у Зону 
„Дунав“, те да су и трошкови редовног такмичења клуба већи за наведени износ и самим 
тим одобрена финансијска средства по конкурсу за 2015. годину нису довољна.  
 Одлуком Општинског већа општине Мало Црниће, а на предлог Комисије, ФК 
„Шапину“ из Шапина за трошкове редовног такмичења у Окружној лиги у 2015. години, по 
конкурсу одобрена су  финансијска средства у износу од 330.000,00 динара.   

Општински фудбалски савез Мало Црниће својим дописом број 31/15 од 21. 09. 
2015. године потврђује прелазак овог фудбалског клуба из Окружне лиге у Зону „Дунав“ и 
увећање трошкова редовног такмичења у односу на одобрена финансијска средства за 
наведени износ од  86.000,00 динара.  



 Такође, Одлуком Општинског већ општине Мало Црниће ФК „Шапину“ из Шапина 
за трошкове редовног такмичења у Српској лиги у 2014. години одобрена су финансијска 
средства у износу од 700.000,00 динара (затражено је 750.000,00 динара). Овај клуб у  
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пролећном делу такмичења у 2014. години такмичио се у Српској лиги, а у јесењем делу 
такмичио се у нижој, Окружној лиги, самим тим трошкови такмичења у јесењем делу били 
су далеко мањи у односу на одобрена  средства, односно обавезни трошкови редовног 
такмичења у јесењем делу првенства су преполовљени у односу на пролећни део.  
 Дана 17. 10. 2015. године, Општински фудбалски савез Мало Црниће доставио је 
трошковник за 2014. годину за ФК „Шапине“ из Шапина, са увећаним износима у односу 
на затражена, као и одобрена средства и то за пролећну сезону у износу од 466.000,00 
динара, за такмичење у Српској лиги и за јесењу сезону у износу од 165.000,00 динара за 
такмичење у Окружној лиги, што је укупно 631.000,00 динара. Наведени износ 
финансијских средстава и као такав,  који је утрошен и даље је  мањи у односу на 
затражена и одобрена средства.  
 Провером у Одсеку за буџет и финансије дана 20. 10. 2015. године, утврђено је да 
ФК „Шапине“ из Шапина није извршило повраћај разлике средстава  између одобрених и 
реализованих финансијских средстава. 
 Овај клуб је доставио Комисији извештај о реализацији одобрених финансијских 
средства, који је након разматрања прослеђен Општинској управи Мало Црниће на даљи 
поступак и надлежност, односно контролу реализације програма и наменског коришћења 
средстава, сходно члану 9. Правилника и чланова 131-133. Закона о спорту. 
 Такође, члан 138. став 1. Закона о спорту прописује  да: „Одредбе овог закона које 
се односе на услове, критеријуме и начин одобрења програма, односно финансирање 
делатности којима се остварује општи интерес у области спорта, закључење уговора, 
подношење извештаја и обавеза враћања добијених средстава, сходно се примењују и на 
програме, односно делатности којима се задовољавају потребе грађана у области спорта 
у јединицама локалне самоуправе.“ 
 Обзиром на наведено може се закључити да нису испуњени  потребни услови за 
усвајање захтева за додатна средстава ФК „Шапине“ из Шапина, јер програм такмичења 
за 2014 годину није у потпуности реализован, већ делимично, а није извршен повраћај 
дела средстава, сагласно реализацији. 
 
 
 
 2. Дана 28. 08. 2015. године и ФК „Радник“ Салаковац поднео је председнику 
Општине и Општинском већу општине Мало Црниће, захтев за додатна средства у износу 
од 75. 000,00 динара. Наведени захтев заведен је од стране Писарнице Општинске управе 
општине Мало Црниће, под бројем: 401-272/2015 и прослеђен је Комисији на решавање.  
 Подносилац захтева у истом истиче да је овај фудбалски клуб прешао у виши 
степен такмичења из Општинске лиге у МФЛ „Млава“, те обавезни трошкови редовног 
такмичења су већи за наведени износ и самим тим одобрена финансијска средства по 
конкурсу за 2015. годину нису довољна. 
 Општински фудбалски савез Мало Црниће својим актом број 31/15, од 21. 09. 2015. 
године, такође, потврђује прелазак ФК „Радника“ из Салаковца из нижег степена у виши 
степен такмичења, односно из Општинске лиге у МФЛ „Млава“ и увећавање трошкова 
редовног такмичења у јесењем делу ове године за 75.000,00 динара.  



 Одлуком Општинског већа општине Мало Црниће, а на предлог Комисије ФК 
„Раднику“ из Салаковца за трошкове редовног такмичења у Општинској лиги у 2015. 
године, по конкурсу одобрена су финансијска средства у износу од 100.000,00 динара.  
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Чланом 7. Правилника је одређено да изузетно, без расписивања конкурса, 
спортска и друга организација може да оствари прво на дотацију из буџета општине за 
реализацију програма редовних, односно посебних активности који из објективних 
разлога нису могли да буду планирани благовремено, пре расписивања конкурса, што се 
односи на доделу затражених додатних средстава, за додатна и проширена такмичења, 
наведеног клуба. 
 Такође, члан 115. став 4. Закона о спорту прописује могућност доделе средстава од 
стране министарства у изузетним околностима, а без јавног позива. 
 Обзиром на наведене околности  и на реализацију програма редовног такмичења у 
вишем степену, који из објективних разлога није могао да буде планиран благовремено, 
потребно је усвојити захтев за додатна средства ФК „Радника“ из Салаковца.  
 
 
 3. Сходно члану 8. Правилника, а у вези поднетог захтева Општинског већа број 
401-271-272/2015, од 16. 09. 2015. године, образложени предлог Комисије доставља се 
председнику Општине Мало Црниће, који уз прибављену сагласност Општинског већа 
општине Мало Црниће доноси Одлуку о одобравању програма и пројеката и утврђује 
износ дотација из буџета општине. 
  
 Имајући у виду све наведено, Комисија за одабир програма и пројеката из области 
спорта донела је Одлуку о давању предлога као у диспозитиву. 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК, 
    Момчило Јовановић, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број:  401-271/2015   
19. 10. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  МАЛО  ЦРНИЋЕ 
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР 

- Ш е ф у - 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: захтев 
 
 
 Поштовани, 
 
 
 Фудбалском клубу „Шапине“ из Шапина одобрено је 2014. године, на основу 
предлога одлуке Комисије и Одлуке Општинског већа општине Мало Црниће износ од 
700.000,00 динара за финансирање потреба редовног такмичења овог клуба у Српској 
лиги у две полусезоне (пролећна и јесења) у 2014. години. 
 
 Обзиром да се у другој, јесењој полусезони, овај клуб није такмичио у наведеној 
лиги, већ у нижем рангу, што захтева много мање средстава за финансирање такмичења, 



него што су одобрена, потребно је да нас известите да ли је извршен повраћај разлике 
средстава за такмичење у нижој лиги у односу на Српску. 
 
 Молимо да нас известите што пре  због потребе поступања по поднетом захтеву 
наведеног клуба. 
 
 
 С поштовањем, 
 
 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
             Момчило Јовановић, 
дипл.правник 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број: 401-89/15   
09. 04. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: прослеђивање захтева 
 
 
 Поштовани, 
 
 
 Прослеђујем други захтев о додели средстава за финансирање програма и 
пројеката ОУСР „Лињак“ Мало Црниће на разматрање, с обзиром да је Комисија 
решавала по добијеним захтевима и пријавама и доставила извештај о поднетим 
захтевима за финансирање програма и пројеката у области спорта за 2015. годину, као и 
Предлог Одлуке о финансирању потреба, програма и пројеката у области спорта.  



 
 Дана 08. 04. 2015. године, председник ОУСР „Лињак“ Мало Црниће доставио је на 
писарницу Општинске управе Мало Црниће Комисији захтев за доделу средстава за 
финансирање програма и пројеката до траженог износа по првом захтеву од 313.000,00 
динара, а Комисија је  решавајући по истом предложила доделу износа од 180.000,00 
динара.  
 
 
 С поштовањем, 
 
 
 
             ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
                  Момчило Јовановић, дипл.правник 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ  
ПОТРЕБА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  У ОБЛАСТИ СПОРТА  

У 2015. ГОДИНИ 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програм - пројекат 
Одобрена 
средства 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

5 ОФС Мало Црниће -Трошкови рада и редовних 
актив. 

1.300.000,00 

6 СД „СТИГ“ Црљенац -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

-Меморијал. турнир 
Љ.Величковић 

40.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 



8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

180.000,00 

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

 Укупно   3.510.000,00 

 
 
Број: 06-12/2015-4 
У Малом Црнићу, 03. 04. 2015. године 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број: 06-12/2015-05   
06. 04. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: обавештење и извештај 
 
  
 Поштовани,  
 
 Обавештавамо вас да је седница Комисије за одабир програма и пројеката из 
области спорта одржана дана 03. 04. 2015. године, на којој је утврђен предлог одлуке са 
списком програма и пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине 



Мало Црниће, као и износ средстава који се одобрава  за сваки изабрани програм, 
односно пројекат. 
 
 Сходно члану 9. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у 
области спорта, члану 3. Решења о образовању Комисије за одабир програма и пројеката 
из области спорта број 110-3/2014, од 10. 03. 2014. године и тачки 6. Јавног конкурса за 
финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета општине Мало 
Црниће у 2015. години, достављамо извештај о спроведеном јавном конкурсу, који 
садржи листу поднетих захтева и пријава, Ранг листу са предложеним средствима и 
предлог Одлуке о финансирању, на даљу надлежност и поступање.  
 
 Такође, достављамо у прилогу овог дописа и наведеног извештаја и сачињен 
предлог Одлуке о финансирању потреба у области спорта у 2015. години. 
 
 
 С поштовањем, 
 
 
ПРИЛОГ:  
- Извештај            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ, 
- Предлог одлуке               Момчило Јовановић, 
дипл.правник 
 
 
 
 
 

 На основу члана 5. Правилника о начину и поступку остваривања права 
на доделу средстава путем дотације из буџета општине Мало Црниће за програме 
и пројекте у области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14) 
и тачке 6. Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката у области спорта 
средствима буџета општине Мало Црниће у 2015. години, број 06-6/2015-02, од 25. 
02. 2015. године, 
 Комисија за одабир програма и пројеката у области спорта подноси 
следећи: 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА И ПРИЈАВАМА НА ЈАВНИ КОНКУРС  

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА СРЕДСТВИМА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 
 
 

Увод  
 
 Општинско веће општине Мало Црниће  донело је Правилник о начину и 
поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета 



општине Мало Црниће за програме и пројекте у области спорта број 110-4/2014, од 
31. 01. 2014. године (у даљем тексту: Правилник). 
 Такође, Општинско веће општине Мало Црниће донело је Решење о 
образовању Комисије за одабир програма и пројеката из области спорта број 110-
4/2014, од 10. 03. 2014. године (у даљем тексту: Комисија), чији је задатак да 
евидентира и узме у разматрање све пријаве програма и пројеката по објављеном 
конкурсу, да изврши рангирање истих и на крају да донесе предлог одлуке за 
избор програма и пројеката који ће се финансирати средствима буџета општине 
Мало Црниће. 
 Комисија је расписала јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у 
области спорта средствима буџета општине Мало Црниће у 2015. години у укупном 
износу од 3.700.000 динара, број 06-6/2015-02, од 25. 02. 2015. године, на својој 
првој седници. Наведени конкурс је објављен на интернет страници општине Мало 
Црниће, на огласној табли Општинске управе Мало Црниће и на огласним таблама 
месних канцеларија Општинске управе Мало Црниће и извршено је непосредно 
обавештавање потенцијалних учесника од стране Комисије. 
 На другој седници одржаној 03. 04. 2015. године, Комисија је утврдила да на 
јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима 
буџета општине Мало Црниће у 2015. години, поднети су следећи захтеви и 
пријаве са затраженим средствима: 
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Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Тражена средства 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 300.000,00 

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 376.200,00 

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље 170.000,00 

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 604.000,00 

5 ОФС Мало Црниће 1.610.000,00 

6 СД „СТИГ“ Црљенац 175.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000,00 

8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 313.600,00 

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 220.000,00 

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац 198.000,00 

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 310.200,00 

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 130.000,00 

 СВЕГА 4.807.000,00 

 

 



 Сви захтеви и пријаве поднети су благовремено, односно закључно са 25. 03. 2015. 
године и потпуни су, односно садрже попуњене Обрасце  ОС 1/15 и ОС 2/15, доказ о упису 
у регистар код надлежног органа и Одлуку надлежног органа спортске организације о 
усвајању програма и пројеката активности за које се конкурише. Такође, садрже и  
попуњени захтев, податке о подносиоцу, садржину и квалитет програма и пројеката, 
остварене резултате у претходној години, традицију и значај наведеног спорта у општини, 
масовност – број активних регистрованих чланова, материјалну и кадровску опремљеност 
и финансијски план активности 
 

12. Подаци о поднетим захтевима и пријавама са затраженим 
средствима 

 
32) Фудбалски клуб „БСК 1924“ Божевац, дана 13. 03. 2015. године, поднео је захтев за 

финансирање трошкова службених лица (судијске таксе) у износу од 159.000,00 
динара, за чланарине за играче у износу од 5.000,00 динара, за спортску опрему у 
износу од 50.000,00 динара, за трошкове превоза у износу од 50.000,00 динара, за 
котизације у износу од 34.000,00 динара и за лиценце за тренере у износу од 
2.000,00 динара, што укупно износи 300.000,00 динара.  
Наведени клуб  се такмичи у Удруженој општинској лиги „Млава“. 

 

33) Фудбалски клуб „Напредак 1936“ Велико Црниће, дана 17. 03. 2015. године, поднео 
је захтев за финансирање трошкова службених лица у износу од 221.000,00 динара, 
за чланарине савезу за такмичење (паушал) у износу од 44.000,00 динара, за 
набавку опреме и спортских реквизита у износу од 60.200,00 динара, за редовне 
спортске лекарске прегледе у износу од 30.000,00 динара и за осигурање играча у 
износу од 21.000,00 динара, што укупно износи 376.200,00 динара.  
Наведени клуб такмичи се у Окружној лиги ФС Браничевског округа. 
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34) Фудбалски клуб „Кобиље“ Кобиље, дана 17. 03. 2015. године, поднео је захтев за 

финансирање трошкова службених лица у износу од 64.000,00 динара, за трошкове 
пререгистрације у износу од 10.000,00 динара, за трошкове израде завршног 
рачуна у износу од 6.000,00 динара, за спортске реквизите и опрему у износу од 
70.000,00 динара и за одржавање фудбалског терена у износу од 20.000,00 динара, 
што укупно износи 170.000,00 динара 
Наведени клуб се такмичи у Општинској лиги. 

 

35) Фудбалски клуб „Шапине“ Шапине, дана 19. 03. 2015. године, поднео је захтев за 
финансирање трошкова службени лица у износу од 304.000,00 динара, за 
чланарине за такмичење (паушали) у износу од 50.000,00 динара, за такмичење 
младих селекција у износу од 150.000,00 динара и за набавку и одржавање 
спортске опреме и реквизита у износу од 100.000,00 динара, што укупно износи 
604.000,00 динара 
Наведени клуб такмичи се у овој сезони у Окружној лиги Браничевског округа, а 
следеће сезоне такмичиће се у  лиги Зона – Дунав. 
 

36) Општински фудбалски савез Мало Црниће, дана 19. 03. 2015. године, поднео је 
захтев з финансирање трошкова ангажовања стручних лица у износу од 750.000,00 
динара, за трошкове семинара за службена лица у износу од 120.000,00 динара, за 
материјалне трошкове осталих активности у износу од 370.000,00 динара, за 
чланарине за службени гласник у износу од 50.000,00 динара, за материјалне 



трошкове КУП и лига такмичења у износу од 130.000,00 динара, за такмичење 
млађих категорија и школски фудбал у износу од 150.000,00 динара и за трошкове 
платног промета у износу од 40.000,00 динара, што укупно износи 1.610.000,00 
динара. 

 
37) Спортско друштво „Стиг“ Црљенац, дана 24. 03. 2015. године, поднео је захтев за 

финансирање трошкова службених лица у износу од 60.000,00 динара, за 
организовање Турнира Љубиша Величковић у износу од 50.000,00 динара, за 
организовање првенствених утакмица у износу од 10.000,00 динара, за семинаре и 
предавања за чланове клуба у износу од 30.000,00 динара и за обнављање 
спортске опреме у износу од 25.000,00 динара, што укупно износи 175.000,00 
динара 
Наведени клуб такмичи се у Општинској лиги. 
 

38)  Фудбалски клуб „Интеграл“ Батуша, дана 04. 03. 2015. године, поднео је захтев за 
финансирање трошкова службених лица у износу од 221.000,00 динара, за 
котизације – чланарине за такмичења у износу од 44.000,00 динара, за 
пререгистрацију играча у износу од 10.000,00 динара, за одржавање турнира у 
малом фудбалу у износу од 50.000,00 динара, за превоз спортиста – играча у 
износу од 35.000,00 динара и за набавку спортске опреме у износу од 40.000,00 
динара, што укупно износи 400.000,00 динара. 
Наведени клуб такмичи се у Окружној лиги ФС Браничевског округа.  

 

39) Општинско удружење спортских риболоваца „Лињак“ Мало Црниће, дана 24. 03. 
2015. године, поднело је захтев за финансирање Регионалне кадетске лиге – 3 кола 
у износу од 33.600,00 динара, за Општинско такмичење – пехари и плакете у 
износу од 36.000,00 динара, за зонско такмичење – превоз и опрема у износу од 
46.000,00 динара, за првенство Србије – опрема и такмичарска храна 128.000,00 
динара, за првенство света – такмичарска храна и превоз у износу од 60.000,00 
динара, за Стишко посело и дубинско општинско такмичење у износу од 10.000,00 
динара што укупно износи 313.600,00 динара. 
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40) Фудбалски клуб „Стиг“ Мало Црниће, дана 25. 03. 2015. године, поднео је захтев за 

финансирање трошкова службених лица у износу од 60.000,00 динара, за набавку 
спортске опреме у износу од 40.000,00 динара, за трошкове превоза у износу од 
40.000,00 динара, за трошкове лекарских прегледа у износу од 20.000,00 динара, за 
организвоање турнира у малом фудбалу у износу од 40.000,00 динара и за 
куповину спортских реквизита (лопти, корнер заставице) у износу од 20.000,00 
динара, што је укупно 220.000,00 динара. 
Наведени клуб такмичи се у Општинској лиги. 

 
41) Фудбалски клуб „Радник“ Салаковац, дана 25. 03. 2015. године, поднео је захтев за 

финансирање трошкова служених лица у износу од 60.000,00 динара, за набавку 
спортске опреме у износу од 64.000,00 динара, за путне трошкове фудбалера у 
износу од 30.000,00 динара, за школовање стручних кадрова у износу од 34.000,00 
динара и за штампање публикација у износу од 10.000,00 динара, што укупно 
износи 198.000,00 динара.  
Наведени клуб се такмичи у Општинској лиги. 
 



42) Фудбалски клуб „Напредак 1927“ Топоница, дана 25. 03. 2015. године, поднео је 
захтев за финансирање трошкова редовног такмичења у износу од 151.200,00 
динара, за чланарине за такмичење у износу од 34.000,00 динара, за 
пререгистрацију играча и лекарске прегледе у износу од 25.000,00 динара и за 
санирање последица мајских поплава у износу од 100.000,00 динара, што укупно 
износи 310.200,00 динара. 
Наведени клуб се такмичи у  Удруженој општинској лиги „Млава“. 

 

43) Фудбалски клуб „Слога 1945“ Велико Село, дана 25. 03. 2015. године, поднео је 
захтев за финансирање трошкова службених лица у износу од 60.000,00 динара, за 
набавку спортске опреме у износу од 38.000,00 динара, за трошкове превоза 
фудбалера у износу од 15.000,00 динара и за оспособљавање стручног лица у 
износу од 17.000,00 динара, што укупно износи 130.000,00 динара. 
Наведени клуб се такмичи у Општинској лиги. 
 

 

Комисија је једногласно донела одлуку о утврђивању Листе поднетих захтева и 
пријава са затраженим средствима, са 5 гласова за присутних чланова.  
 
 

II  Оцењивање и рангирање поднетих захтева 
 
 

Комисија је разматрала поднете захтеве и пријаве и закључила да је потребно 
применити потребне и адекватне критеријуме за  расподелу средстава имајући у виду 
фонд укупних средстава у износу од 3.700.000,00 динара и тражена средства по поднетим 
захтевима и пријавама. Критеријуми за расподелу средстава су следећи: ранг такмичења 
клубова, добијена средства до сада и извештај о реализацији програма и пројеката за 
прошлу 2014. годину, као и оцењивање програма и пројеката подносиоца пријава, 
сагласно члану 7. Јавног конкурса.  

Такође, Комисија је добила од ОФС Мало Црниће Трошковник такмичења клубова 
ОФС Мало Црниће у 2015. години (пролеће – јесен) од 02. 03. 2015. године, са следећим 
садржајем:  
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Ред. 
Бр. 

Клуб и место Ранг такмичења Укупно средстава 
(паушал + такмичење) 

1 ФК „Шапине“ – Шапине            
млађе категорије 

Окружна лига 
ФСБО Зона Дунав 

369.000,00 
150.000,00 МК 

519.000,00 

2 ФК „Интеграл“ – Батуша Окружна лига 258.000,00 

3 ФК „Напредак“ – Велико Црниће Окружна лига 271.000,00 

4 ФК „Напредак 1927“ Топоница УО „МЛАВА“ 185.200,00 

5 ФК „БСК 1924“ – Божевац УО „МЛАВА“ 185.200,00 

6 СД „Стиг“, ФК „Кобиље“, ФК 
„Стиг“,  ФК „Радник“, ФК „Слога 
1945“ 

ОФЛ Мало Црниће 320.000,00 

 УКУПНО  1.738.400,00 

 



Анализирајући и разматрајући поднете захтеве и пријаве, а узимајући у обзир 
критеријуме за расподелу средстава и трошковник такмичења клубова, Комисија је 
извршила оцењивање поднетих програма и пројеката и утврдила следећу:  
 

РАНГ  ЛИСТУ СА  ПРЕДЛОЖЕНИМ  СРЕДСТВИМА 
 

Ред

Бр. 
Подносилац пријаве 

Тражена 
средства 

Предлог 

средстава 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 300.000,00 250.000,00 

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 376.200,00 330.000,00 

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље 170.000,00 100.000,00 

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 
604.000,00 

330.000,00 

5 ОФС Мало Црниће 1.610.000,00 1.300.000,00 

6 СД „СТИГ“ Црљенац 

175.000,00 

100.000,00 

40.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000,00 330.000,00 

8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 313.600,00 180.000,00 

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 220.000,00 100.000,00 

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац 
198.000,00 

100.000,00 

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 310.200,00 250.000,00 

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 130.000,00 100.000,00 

 СВЕГА 4.807.000,00 3.510.000,00 

 

 Након поступка утврђивања, Комисија је једногласно донела одлуку  и усвојила 
Ранг листу са предложеним средствима поднетих захтева и пријава, са 5 гласова за 
присутних чланова. 
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 III – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 
 Комисија приликом одлучивања о предлогу одлуке имала је у виду извршено 
оцењивање пријава и рангирање поднетих захтева изражене потребе подносиоца захтева 
и пријава, фонд средстава одређених за спорт, већ донете одлуке органа општине, а на 
првом месту одлуку о буџету општине Мало Црниће за 2015. годину, позитивне прописе и 
мишљење стручних служби.  
 Програми и пројекти који ће се финансирати средствима из буџета општине 
Мало Црниће у области спорта, за фудбалске клубове, спортско друштво и Општинско 
удружење спортских риболоваца су трошкови редовног такмичења, а за ОФС трошкови 
рада и редовних активности и такмичења. 
 Обзиром на наведено Комисија утврђује коначни Предлог Одлуке о 
финансирању потреба, програма и пројеката у области спорта: 
 ОДОБРАВАЈУ СЕ средства подносиоцима захтева и пријава за финансирање 
програма и пројеката у области спорта на следећи начин: 
 



 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програми и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

5 ОФС Мало Црниће 
-Трошкови рада и редовних актив. 

1.300.000,00 

6 СД „СТИГ“ Црљенац -Трошкови редовног такмичења 
 

-Маморијал.турнир Љ.Величковић 

100.000,00 
40.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

180.000,00 

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

 Укупно   3.510.000,00 

 

 На основу свега наведеног и утврђеног, Комисија за одабир програма и 
пројеката из области спорта једногласно усваја: 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА   
         У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2015. ГОДИНИ 

 

са 5 гласова за, присутних чланова комисије. 
 На основу 12 поднетих захтева и пријава са укупно 4.807.000,00 динара 
затражених средстава, одобрена су средства за наведене захтеве у укупном износу од 
3.510.000,00 динара, а преостали део средстава у износу од 190.000,00 динара остаје и 
даље на позицијама 94 и 95, економска класификација 481 и функција 810 буџета 
општине Мало Црниће.  
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 На крају, Комисија је једногласно усвојила и овај Извештај о поднетим 
захтевима и пријавама на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области 
спорта средствима буџета општине Мало Црниће и упућује га заједно са предлогом 
Одлуке о финансирању потреба у области спорта у 2015. години, Општинском већу 
општине Мало Црниће на даљу надлежност и поступање.  
 
Број: 06-12/2015-4 
У Малом Црнићу, 03. 04. 2015. године 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 



 
 
         ПРЕДСЕДНИК, 
         Момчило Јовановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлог  
 
 На основу члана 5. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у 
области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/2014), члана 2. Одлуке 
о Општинском већу општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, 
број 16/2008), на основу Извештаја и предлога Комисије за одабир програма и пројеката 
из области спорта, број: 06-12/2015-04 од 03. 04. 2015. године, а по расписаном јавном 
конкурсу за финансирање програма и пројеката из области спорта број: 06-6/2015-02, од 
25. 02. 2015. године, 
 Општинско веће општине Мало Црниће на седници одржаној _________ 2015. 
године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2015. ГОДИНИ 

 



 
Члан 1. 

 
 ОДОБРАВАЈУ СЕ програми и пројекти у области спорта који ће се финансирати, 
односно суфинансирати из буџета општине Мало Црниће у 2015. години, за следеће 
подносиоце пријава.  
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве Програм - пројекат 
Одобрена 
средства 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

5 ОФС Мало Црниће 
-Трошкови рада и редовних актив. 

1.300.000,00 

6 СД „СТИГ“ Црљенац -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

-Меморијал. турнир Љ.Величковић 40.000,00 

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 
-Трошкови редовног такмичења 

330.000,00 

8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

180.000,00 

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац -Трошкови редовног такмичења 100.000,00 

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 
-Трошкови редовног такмичења 

250.000,00 

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 
-Трошкови редовног такмичења 

100.000,00 

 Укупно   3.510.000,00 
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Члан 2. 
 
 Пренос средстава кориснику врши Одсек за буџет и трезор Општинске управе 
општине Мало Црниће, на основу поднетих захтева. 
 У случају отказивања пројекта, корисник средстава дужан је да иста у пуном износу 
врати општини Мало Црниће.  
 Корисник средстава дужан је да Општинској управи достави извештај о 
реализацији програма и пројеката, фотокопије комплетне документације о утрошеним 
средствима оверене печатом, као и извод из банке о стању и променама средстава на 
рачуну, у року од 30 од дана реализације програма и пројеката, а најкасније до 31. 12. 
2015. године. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Мало Црниће је образовало Комисију за одабир 
програма и пројеката из области спорта, решењем број: 110-4/2014 од 10. 03. 2014. 



године. Комисија је на основу Правилника о начину и поступку остваривања права на 
доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте 
у области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/2014) расписала 
јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области спорта и спровела 
прописани поступак. Јавни конкурс је био објављен на интернет страници Општине Мало 
Црниће, огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних канцеларија. Након 
спроведеног поступка, Комисија је сачинила Извештај и предлог Комисије за одабир 
програма и пројеката из области спорта, број: 06-12/2015-4 од 03. 04. 2015. године и исти 
доставила Општинском већу на одлучивање. 
 Општинско веће општине Мало Црниће, на основу спроведеног поступка, као и у 
складу са расположивим средствима опредељеним за ове намене у буџету општине Мало 
Црниће у 2015. години, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 
 Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Мало Црниће, у року од 8 дана од дана пријема одлука. Жалба 
не одлаже извршење одлуке. 
 
 
III/01 Број: 06-_____/15 
У Малом Црнићу, _________ 2015. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК 
        Драган Митић, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 
Комисија за одабир програма  
и пројеката у области спорта 
Број: 06-12/2015-05 
27. 03. 2015. године 
М а л о     Ц р н и ћ е 
 
 
 
 

ОПШТИНСКА  УПРАВА  МАЛО  ЦРНИЋЕ 



- н а ч е л н и к у - 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: достављање документације 
 
 
 Поштована, 
 
 Достављамо у прилогу овог дописа Извештаје (спецификације) фудбалских 
клубова, спортског друштва, Општинског удружења спортских риболоваца и Општинског 
фудбалског савеза, као и фотокопије захтева и пријава на јавни конкурс за финансирање 
програма и пројеката у области спорта, средствима буџета општине Мало Црниће у 2014. 
години, на даљу надлежност.  
 
 Корисници добијених финансијских средстава на основу наведеног јавног 
конкурса доставили су своје извештаје о коришћењу добијених средстава. Комисија за 
одабир програма и пројеката у области спорта, на седници одржаној дана 26. 03. 2015. 
године, разматрала је добијене извештаје и на основу истих сачинила је свој извештај и 
доставља Вам целокупну документацију на поступање, сагласно Правилнику о начину и 
поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало 
Црниће за програме и пројекте у области спорта. 
 
 
 С поштовањем, 
 
 
         ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 
         Момчило Јовановић  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С П И С А К 
ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2015. ГОДИНИ 

 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Тражена 
средства 

Трошковник 
ОФС 

Предлог 
средстава 

1 ФК „БСК 1924“ Божевац 300.000,00 185.200,00  

2 ФК „НАПРЕДАК 1936“ Велико Црниће 376.200,00 271.000,00  

3 ФК „КОБИЉЕ“ Кобиље 70.000,00 64.000,00  

4 ФК „ШАПИНЕ“ Шапине 
604.000,00 

369.000,00 
+150.000,00 МК  

5 ОФС Мало Црниће 1.705.000,00   

6 СД „СТИГ“ Црљенац 175.000,00 64.000,00  

7 ФК „ИНТЕГРАЛ“ Батуша 400.000,00 258.000,00  

8 ОУСР „ЛИЊАК“ Мало Црниће 313.600,00   

9 ФК „СТИГ“ Мало Црниће 220.000,00 64.000,00  

10 ФК „РАДНИК“ Салаковац 198.000,00 64.000,00  

11 ФК „НАПРЕДАК 1927“ Топоница 310.200,00 185.200,00  

12 ФК „СЛОГА 1945“ Велико Село 130.000,00 64.000,00  

 СВЕГА 4.802.000,00   

 
 
 
НАПОМЕНА: За дотације спортским савезима опредељено је 1.700.000,00 динара, а за 
дотације спортским клубовима опредељено је 2.000.000,0 динара 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ 

Комисија за одабир програма  

и пројеката у области спорта 

Број: 06-10/2015-01 

26. 03. 2015. године 

М а л о     Ц р н и ћ е 

 

 

 Комисија за одабир програма и пројеката у области спорта извршила је преглед 

Извештаја о реализацији програма и пројеката у области спорта који су финансирани 

средствима буџета општине Мало Црниће у 2014. години, на седници одржаној 26. 03. 

2015. године и подноси следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 I  На основу члана 9. Правилника о начину и поступку остваривања права на 

доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте 

у области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14), тачке 8. Јавног 

конкурса за финансирање програма и пројекта у области спорта средствима буџета 

општине Мало Црниће у 2014. години, број 06-9/2014, од 04. 04. 2014. године, дописа 

Општинског већа број 06-21/2014, од 10. 06. 2014. године и дописа Комисије за одабир 

програма и пројеката у области спорта број 06-18/2014, од 12. 12. 2014. године, фудбалски 

клубови, спортско друштво, Општинско удружење спортских риболоваца и Општински 



фудбалски савез, поднели су своје извештаје и спецификације о реализацији програма и 

пројеката у области спорта. 

 

 II  Комисија за одабир програма и пројеката у области спорта на основу 

поднетих извештаја и спецификација утврдила је следеће стање: 

 

 

1. ФК „Шапине“ Шапине 

 Одобрена су средства у износу од 700.000,00 динара, а утрошена средства по 

спецификацији клуба су 1.791.233,08 динара.  

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 460.390,00 динара, за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 84.000,00 динара за чланарине, 

108.000,00 динара за превоз играча, 133.812,00 динара за спортску опрему, 857.460,00 

динара за инвестиције, 57.600,00 динара за превентивне услуге дома здравља, 12.175,00 

динара за апотекарске препарате, 10.000,00 за рекламе, 14.960,00 динара за кошење траве 

и др. 

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, сем што 

трошење средстава није у потпуности у складу са траженим средствима у пријави. Такође, 

утврђено је да се овај клуб  у другој сезони такмичио у нижем рангу, што је изискивало 

далеко мање средстава. 

 

 

2. ФК „Интеграл“ Батуша 

 Одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара, плус 26.000,00 динара 

накнадно одобрених средстава, а утрошена средства по извештају клуба су 278.370,00 

динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 208.000,00 динара, за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности и 48.500,00 динара за 

чланарине. 

 Имајући у виду наведено постоји потпуна документација за утрошена средства 

и иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменом из пријаве.  
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3. СД „Стиг“ Црљенац 

 Одобрена су средства у износу од 120.000,00 динара, + 50.000,00 динара за 

меморијални турнир, а утрошена средства по извештају спортског друштва су 75.497,00 

динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 60.000,00 динара, за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 39.497,00 динара за спортску 

опрему и 1.400,00 динара за регистрацију члана. Такође, утврђено је да је остало 

неутрошених средстава у износу од око 20.000,00 динара. 

 Имајући у виду наведено постоји документација за део утрошених средстава и 

иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменама из пријаве.   

 

 

4. ФК „Напредак 1936“ Велико Црниће 

 Одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара, плус 26.000,00 динара 

накнадно одобрених средстава, а утрошена средства по извештају клуба су 252.000,00 

динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 208.000,00 динара, за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности и 22.000,00 динара за 

чланарине. 

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, сем што 

трошење средстава није у потпуности у складу са траженим средствима у пријави.  

 



 

5. ФК „БСК 1924“ Божевац 

 Одобрена су средства у износу од 120.000,00 динара, а утрошена средства по 

извештају клуба су 334.250,50 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 107.000,00 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 71.508,00 динара за спортску 

опрему, 12.250,00 динара за чланарине, 87.695,00 динара за награде и пехаре и 18.922,00 

динара за гориво.  

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, сем што 

трошење средстава није у потпуности у складу са траженим средствима у пријави.  

 

 

6. ФК „Будућност“ Аљудово 

 Одобрена су средства у износу од 36.000,00 динара, а утрошена средства по 

извештају клуба су 27.176,96 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 23.076,96 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности и 4.100,00 динара за чланарине. 

Такође, утврђено је да је остало неутрошених средстава у износу од 8.823,04 динара. 

 Имајући у виду наведено постоји потпуна документација за утрошена средства 

и иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменом из пријаве, сем што су 

мањег износа.  

 

7. ФК „Стиг“ Мало Црниће 

 Одобрена средства су 120.000,00 динара, а утрошена средства по 

спецификацији клуба су 173.112,00 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 36.000,00 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 5.600,00 динара за чланарине, 

23.300,00 динара за опрему и 165.842,00 динара за инвестиције. 

 Имајући у виду наведено не постоји потпуна документација за утрошена 

средства и иста нису утрошена у складу са конкурсом и израженим потребама и наменом 

из пријаве на конкурс.  
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8. ФК „Напредак 1937“ Топоница 

 Одобрена су средства у износу од 150.000,00 динара, плус 6.000,00 динара 

накнадно одобрених средстава а утрошена средства по спецификацији клуба су 197.750,00 

динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 151.850,00 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 34.000,00 динара за чланарине 

и 3.000,00 динара за таксе.  

 Имајући у виду наведено постоји потпуна документација за утрошена средства 

и иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменом из пријаве на конкурс.  

 

 

9. ФК „Кобиље“ Кобиље 

 Одобрена су средства у износу од 120.000,00 динара, + 40.000,00 динара за 

превоз чланова, а утрошена средства по извештају клуба су 162.500,00 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 54.000,00 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности, а 18.142,00 динара за 

осигурање и 90.000,00 динара за превоз чланова фудбалског клуба на релацији Кобиље – 

Браунау – Кобиље. 

 Имајући у виду наведено постоји потпуна документација за утрошена средства 

и иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменом из пријаве на конкурс.  

 

 



10. ОУСР „Лињак“ Мало Црниће 

 Одобрена су средства у износу од 40.000,00 динара, а утрошена средства по 

извештају удружења су 40.836,50 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 13.210,00 динара за 

лиценце, 13.006,50 динара за пехаре, 2.400,00 динара за превоз чланова и 2.210,00 динара 

за такмичарску храну.  

 Имајући у виду наведено постоји документација за део утрошених средстава и 

иста су утрошена у складу са израженим потребама и наменом из пријаве на конкурс. 

 

 

11. ФК „Радник“ Салаковац 

 Одобрена су средства у износу од 120.000,00 динара, а утрошена средства по 

извештају клуба су 160.000,00 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 74.000,00 за службене 

налоге за суђење и вршење делегатске дужности, 15.000,00 динара за брисовнице, 

10.650,00 динара за путне трошкове играча и 38.700,00 динара за спортску опрему. 

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, али иста 

нису утрошена у потпуности у складу са израженим потребама и наменама из пријаве на 

конкурс. 

 

12. ФК „Слога 1945“ Велико Село 

 Одобрена су средства у износу од 120.000,00 динара,  а утрошена средства по 

извештају клуба су 125.726,95 динара. 

 Утврђено је прегледом документације да је исплаћено 54.000,00 динара за 

службене налоге за суђење и вршење делегатске дужности,  8.462,00 динара за спортску 

опрему, 15.350,00 динара за гориво, 10.338,00 динара за пиће и храну, 5.000,00 динара за 

књиговодствене услуге, 3.975,00 динара за материјал за кречење и 580,00 динара за 

пријаву утакмица. 

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, али иста 

нису утрошена у потпуности у складу са израженим потребама и наменама из пријаве на 

конкурс. 
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13. ОФС Мало Црниће 

 Одобрена су средства у износу од 1.320.000,00 динара, а утрошена средства по 

спецификацији савеза су 1.098.647,65 динара.  

 Утврђено је прегледом документације да су вршене исплате зараде и обавеза по 

основу зарада за секретара савеза, трошкова превоза, обавезе на име струје, телефона,  

ПТТ услуга и интернет и кабловске услуге, обавезе према службеном гласнику, обавезе 

платног промета и друго у оквиру наведеног износа.  

 Имајући у виду наведено постоји документација за утрошена средства, али иста 

нису утрошена у потпуности у складу са израженим потребама и наменама из пријаве на 

конкурс. 

 

 III Сагласно Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу 

средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће, за програме и пројекте у 

области спорта, овај извештај је једногласно усвојен и заједно са извештајима 

(спецификацијама) фудбалских клубова, спортског друштва, Општинског удружења 

спортских риболоваца  и Општинског фудбалског савеза, доставља се Општинској управи 

на даљу надлежност и поступање.  

 

 

 



 

          ПРЕДСЕДНИК, 

          Момчило Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 

24/11 и 99/11), члана 21. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 8/14), члана 2. Правилника о начину и поступку остваривања 

права на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и 

пројекте у области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 1/14) и Решења о образовању Комисије за одабир програма и 

пројеката из области спорта, број 110-4/2014 од 10. марта 2014. године и број 06-46/2015-

6, од 21. 09. 2015. године,  дана 08. 02. 2016. године,  расписује се  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање  програма  и пројеката у области спорта  

средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години 

 

 

1. Расписује се Јавни конкурс за остваривање права на доделу средстава путем 

дотација из буџета Општине Мало Црниће за финансирање  програма и пројеката у 

области спорта средствима буџета Општине Мало Црниће у 2016. години, и реализацију 

програма и пројеката редових тренажних и такмичарских активности спортских 

организација (у даљем тексту: редовне активности) и посебних активности спортских и 

других организација (у даљем тексту: посебне активности), из следећих области:   



 Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, 

 Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима 

или њиховој близини и школских спортских објеката, и набавке спортске 

опреме и реквизита, 

 Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе, 

 Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада 

са њима, 

 Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

европским клупским такмичењима, 

 Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и друштава, 

општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.), 

 Делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица 

локалне самоуправе, 

 Активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских 

и територијалних спортских савеза на територији јединица локалне самоуправе 

од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли 

је спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе, која је категорија 

спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни 

рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се 

повећава обухват бављења грађана спортом, 

 Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско – 

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање, 

 Стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста, 

 Спречавање негативних појава у спорту, 

 Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима, 
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 Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији јединице локалне самоуправе, истраживачко – развојни пројекти и 

издавања спортских публикација, 

 Унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 

локалне самоуправе и подстицање запошљавања високо квалификованих 

спортских стручњака и врхунских спортиста,  

 Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 

државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз 

одобравање њихових коришћења за спортске активности и доделу термина за 

тренирање учесницима у систему спорта, 

  Награде и признања за постигнуте спортске резултате и доприноса развоју 

спорта.  
 

 2. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету Општине Мало 

Црниће за 2016. годину, на позицији 101, економска класификација 481 – Дотације 

спортским савезима, клубовима и удружењима, функција 810,  у укупном износу од 

3.700.000,00 динара.   
 



3. Право учешћа у расподели и додели средстава путем дотација из буџета 

Општине Мало Црниће, имају спортске организације или друге организације у области 

спорта, које су регистроване на територији Општине Мало Црниће, односно имају 

седиште на овом подручју и да све пројектне активности морају реализовати на 

територији Општине Мало Црниће. 
  

4. Дотације обезбеђене у буџету општине намењене за реализацију програма 

редовних и посебних активности спортских, односно других организација могу се 

користити за: 

 - закуп простора за спортске активности, 

 - ангажовање спортских стручњака који реализују програм редовних, односно 

посебних активности,  

 - редовне лекарске прегледе спортиста, 

 - осигурање спортиста, 

 - набавка спортске опреме, реквизита и справа, 

 - транспорт спортске опреме, 

 - превоз и смештај спортиста на припремама и такмичењима, 

 - судијске таксе и котизације за такмичење, штампање публикација и материјала, 

информисање јавности, обележавање јубилеја, спортске односно друге организације и 

слично. 
 

5. Пријава на конкурс подноси се Општинској управи Мало Црниће - Комисији за 

одабир програма и пројеката у области спорта, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 

финансирање програма и пројеката у области спорта средствима буџета општине Мало 

Црниће у 2016. години“, до 04. 03. 2016. године у 14,00 часова, на приложеним 

обрасцима. 

 Уз пријаву се обавезно подноси: 

 - доказ о упису у регистар код надлежног органа, 

- одлука надлежног органа спортске организације о усвајању програма или 

пројекта, редовне, односно посебне активности за које се конкурише, 

 - попуњени Образац: 1 и Образац: 2. 

 - извештај о реализацији програма и пројеката  у 2015. години, са комплетном 

документацијом о утрошеним средствима.  
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Спортска, односно друга организација може поднети највише две пријаве на 

конкурс. 

 Образац пријаве се може подићи у канцеларији број 2. Општинске управе Мало 

Црниће или на сајту Општине Мало Црниће. 

 
 

6. Непотпуне пријаве неће бити разматране. Листу учесника позива којима су 

средства одобрена са предлогом висине средстава сачиниће Комисија најкасније у року од 

15 дана од протека рока за пријављивање. Коначну Одлуку о финансирању потреба у 

области спорта донеће Општинско веће Општине Мало Црниће у року од 15 дана од дана 

добијања извештаја Комисије.   
 

7. Критеријуми за рангирање поднетих пријава су:  

 - садржина и квалитет програма и пројекта, 

 - остварени резултати у претходној години, 

 - традиција и значај наведеног спорта у општини, 

 - масовност – број активних/регистрованих чланова, 

 - материјална и кадровска опремљеност. 

 



 Додела средстава се врши у целокупном износу или срaзмерно, у зависности од 

исказаних потреба, расположивих средстава и места на  ранг листи.  

 

 8. Подношење извештаја 

 Спортска, односно друга организација која је остварила право на доделу средстава 

путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у области спорта, 

дужна је да Општинској управи достави извештај о реализацији програма и пројекта, 

фотокопије комплетне документације утрошених средстава оверене печатом (фактуре и 

налози за пренос), као и изводи из банке о стању и променама средстава на рачуну у року 

од 30 дана од дана реализације програма и пројеката, а најкасније до 31. 12. 2016. године.  

 

 9. Одлука о избору пројекта биће објављена на огласној табли Општинске управе и 

интернет страници Општине Мало Црниће.  

 

10. Особа за контакт: Момчило Јовановић, председник Комисије за одабир 

програма и пројекта из области спорта, телефон: 280-016. 

 

 

Број: 06-7/2016-02 

У Малом Црнићу, 08. 02. 2016. године 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА  ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 44. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 12/08 и 6/11) и члана 1. и 2. Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће 

за програме и пројекте у области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, 

број 1/14), 

 Комисија за одабир програма и пројеката из области спорта на седници 

одржаној дана 08. 02. 2016. године, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 1. Утврђује се текст Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката у 

области спорта средствима буџета општине Мало Црниће у 2016. години, 

 

 2. Утврђује се конкурсна документација:  



 - захтев за финансирање програма и пројеката у области спорта средствима 

буџета општине Мало Црниће у 2016. години, са подацима о подносиоцу захтева – 

Образац ОС 1/16, 

 - пријава на Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области 

спорта средствима буџета општине Мало Црниће  у  2016. години – Образац ОС 2/16, 

  

 3. Објавити Јавни конкурс на интернет страници општине Мало Црниће, на 

огласној табли Општинске управе Мало Црниће и на огласним таблама свих месних 

канцеларија Општинске управе Мало Црниће (све месне заједнице на подручју општине 

Мало Црниће), 

 

 4. Овај Закључак доставити Општинском већу општине Мало Црниће и 

архиви на даљу надлежност.  

 

 

 

Број: 06-7/2016-01 

У Малом Црнићу, 08. 02. 2016. године 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

          Момчило Јовановић 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                              Обрт                                                                                                             Образац ОС  1/16 
 

                 Назив подносиоца захтева 
 

 

 

 

 

 

 

 

З А Х Т Е В 

 

 



ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

У 2016. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У             

 

 

 

 

Датум  
                                

 

        ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2../ 
 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области спорта  

средствима из буџета општине Мало Црниће у 2016. години 

ПОДАЦИ  О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА  

                                             

  Назив    

  Седиште и адреса    

 

 

 



  Одговорно лице (потписник уговора):   

  Особа за контакт:   

  Телефон:   

  Телефакс: 
  

 

  Е-маил:   

  Подрачун КРТ код Управе за трезор:   

  Матични број:   

  Порески идентификациони број: 
  

 

Жиро – рачун:  

Датум оснивања организације:  

Датум:_____________ 2016. године Потпис одговорног лица:____________________ 

м.п. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: УЗ ПРИЈАВУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ РЕГИСТРА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

 

 

 

 

 

Образац ОС 2/16 

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

СРЕДСТВИМА   БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ  

У 2016. ГОДИНИ 

 

1. Садржина и квалитет програма и пројекта-активности 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 



______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Остварени резултати у претходној години 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Традиција и значај наведеног спорта у Општини 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

2../ 

 

 

4. Масовност – број активних/регистрованих чланова 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

 

5. Материјална и кадровска опремљеност 



 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

6.  Трошкови/финансијски план активности 

 

р.бр. Опис активности Потребна средства 

   

   

   

   

   

   

                                          УКУПНО:  

 

 

Тражени износ: __________________________ динара 

 

 

Место и датум:                                                                Подносилац захтева: 

 

__________________________                                                     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На основу члана 3. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава путем дотација из буџета општине Мало Црниће за програме и пројекте у 
области спорта („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 1/14), 
 
 

С  А  З  И  В   А  М 
за четвртак, 22. 10.  2015. године 

 
 

СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И  
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
 
 Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Мало Црниће, са почетком у 
15,00 часова по предложеном  
 

Д Н Е В Н О М      Р Е Д У 
 
 

13. Разматрање поднетих захтева за додатна средства ФК „Шапине“ из Шапина 
и ФК „Радник“ из Салаковца,  

 
14. Доношење Одлуке о предлогу решавања поднетих захтева, 

 
15. Текућа питања. 

 
 

Обзиром на важност питања о којима ће се одлучивати на седници, молимо Вас да 
дођете на седницу и поштујете заказано време.  
 
 
Број: 06-54/2015 
У Малом Црнићу, 21. 10. 2015. године 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОДАБИР ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 
 
 
 
Доставити:         ПРЕДСЕДНИК, 
- члановима Комисије,                   Момчило Јовановић 
    
 
 


