ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА
ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ-ДРУГИ ПОЗИВ
1. Листу вредновања и рангирања Комисија је сачинила на седници
29.07.2019. године У 14,00 часова.
Комисија је најпре, у складу са Јавним конкурсом-други позив, проверила да ли су
предлози програма поднети у складу са јавним конкурсом, на прописаној
документацији и да ли садрже све тражене прилоге, сагласно члану 10. Правилника
о начину финансирања програма од јавног интереса које реализују удружења
средствима буџета Општине Мало Црниће („Сл. гласник општине Мало Црниће“,
број 4/2018).
Након провере утврђено је да сви поднисиоци испуњавају формалне услове за
вредновање и рангирање.
Затим је Комисија по службеној дужности проверила да ли су подносиоци
предлога програма, уписани у Регистар удружења који води Агенција за
привредне регистре и да ли су активном статусу.
Након провере утврђено је да су сва удружења, регистрована и у активном су
статусу.
На основу утврђених резултата бодовања програма, Комисија утврђује листу
вредновања и рангирања пријављених програма, који су испунили формалне
услове и предлог висине одобрених средстава:
Р.
бр

Назив удружења

Бр.
бод
ова

Тражени
износ

Предложени
износ

Намена средстава

в) програми из области подстицања наталитета, помоћ старима, здравстена заштите

и промовисање људских и мањинских права, образовања и науке, заштите животне
средине, одрживог развоја, заштите животиња, борачко инвалидска заштите, јачање
сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, заштите потрошача, борбе
против корупције и превенције насиља
1.

2.
3.

4.

5.

Ловачко удружење
„МЛАВА“ Мало Црниће
Еколошко удружење
„ЗАОВА“ Мало Црниће
Удружење одгајивача
голубова СРБ 782
„ЕЛИТА“
Велико
Црниће
Удружење одгајивача
голубова СРБ 263
БОЖЕВАЦ
Кинолошко удружење
„БОЖЕВАЦ“ Божевац

93

265.000,00 220.000,00

77
220.000,00 120.000,00
72

80.000,00 25.000,00

72

50.000,00 25.000,00

Суфинансирање
програма

72

120.000,00 100.000,00

Суфинансирање
програма

735.000,00
УКУПНО:

Суфинансирање
програма заштите
животиња
Суфинансирање
програма
Суфинансирање
програма

490.000,00

На предложену листу учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од
дана објављивања на званичној интернет страници Општине Мало Црниће,
Општинском већу општине Мало Црниће, преко писарнице Општинске управе.
Одлуку о избору програма доноси Општинско веће општине Мало Црниће, најкасније у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Одлука о избору програма биће објављена на званичној интернет страници Општине
Мало Црниће.
У Малом Црнићу, 29.07.2019. године
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