ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА
Поднетих програма удружења грађана који су од јавног интереса за Општину
Мало Црниће, за финансирање или суфинансирање из буџета општине Мало
Црниће у 2020. години, по јавном конкурсу расписаном 05.02.2020. године
1. На основу утврђених критеријума Комисија за спровођење јавног конкурса за
финансирање или суфинансирање програма удружења а који су од јавног
интереса за општину Мало Црниће, седници одржаној 28.09.2020. године,
утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених програма са
предлогом за доделу средстава:
Р.
бр

Назив удружења

Бр.
Предложени
Намена средстава
бод
износ средства
ова
А) програми из области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом
1.

Међуопштински савез
слепих
Србије- 100
Пожаревац

2.

3.

4.

5.

90.000,00

Међуопштинско
удружење глувих и 100
наглувих Пожаревац

90.000,00

Међуопштинско
удружење цивилних 93
инвалида
рата
Пожаревац.

90.000,00

Међуопштинско
85
удужење
дистрофичара
Смедерево
Међуопштинско
удружење за помоћ 85
особама са L-Down
синдромом
Пожаревац

Суфинансирање
редовне
програмске активности
суфинансирње
сервиса
психосоцијалне подршке са
преводилачким сервисом за
глуве и наглуве
Суфинансирање
редовне
програмске активности

90.000,00

Унапређење положаја и
квалитета
живота
дистрофичара

90.000,00

Суфинансирање редовних
програмских активности у
заштити особа са L-Down

синдромом

б) 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.

Ловачко удружење „СТИГ
БОЖЕВАЦ-СМОЉИНАЦ“

100

Удружење
пчелара 97
„СТИГ“ Мало Црниће

200.000,00

200.000,00

Суфинансирање програма
заштите животиња (набавка
хране за дивљач)
Суфинансирање програма
промоција и подстицање
развоја пчеларства на
територији Општине Мало
Црниће (набавка препарта
за заштиту пчела)

3.

4.

5.

6.

7.

Коњички
клуб
„МАЕСТОСО“ Божевац
Програм: Фијакеријаде
у Божевцу и Кобиљу“
Удружење
грађана
„ТОЧАК“ Кула
Програм: „Са извора
бистре воде“
КУД
„Властимир
Живковић“ Батуша
Програм:
„Дани
сунцокрета 2020“
СУБНОР Мало Црниће

Није
бодован
Није
бодован
Није
бодован
83

Удружење „ЧЕЛИЧНЕ Није
ДУШЕ“ Црљенац
бодован
Програм: „Мото лето
2020“

Одбија се захтев јер манифестација није
одржана због актуелне епидемиолошке
ситуације
Одбија се захтев јер манифестација није
одржана због актуелен епидемиолошке
ситуације
Одбија се захтев јер манифестација није
одржана због актуелне епидемиолошке
ситуације
Суфинансирање
редовне
75.000,00
програмске
активности
удружења у 2020. години
(текући
трошкови-превоз,
венци,
канцеларијски
материјал)

8.

Удружење
потомака 83
ратника
ослободилачких ратова
1912-1920

9.

Кинолошко удружење 90
„ГАЈ“ Смољинац

10.

Удружење
грађана Није
„МАЈКЛ ПРОДУКЦИЈА“ бодован
Петровац на Млави
Програма
„Мало
Црниће у слици и речи“

11.

Удружење
90
ПЕНЗИОНЕРА МАЛО
ЦРНИЋЕ
Удружење одгајивача 83
голубова
СРБ-782
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

Одбија се захтев јер манифестација није
одржана због актуелне епидемиолошке
ситуације
Суфинансирање програма
65.000,00
„Обележавање
105-те
годишњице
битке
на
Врањевцу“(ангажовање
хора,
аутопревозника,
озвучења,
венци
и
књиговодствене услуге)
суфинансирање програма
40.000,00
промоција
и
заштита
животиња
(промотивне
активности
из
области
кинологије)
Одбија се захтев, удружење не обавља своју
редовну активност на подручју Општине Мало
Црниће а програм не доказује јавни интерес
општине Мало Црниће и није одржив
Суфинансирање програма „Мало Црниће у
слици и речи“
Суфинансирање
редовне
35.000,00
програмске
активности
удружења у 2020. години
Суфинансирање
20.000,00
промотивних
активности
(пехари, дипломе)

Удружење
Ромкиња 84
„КХАМ“ Мало Црниће

50.000,00

12.

13.

Суфинансирање Програма
„Обележавање Дана Рома“
(прибор за цртање деци и
освежење за децу у току
радионице цртања на тему
„Живот Рома“)

14.

Ловачко
удружење 93
„МЛАВА“ Мало Црниће

150.000,00

15.

Еколошко
удружење 83
„ЗАОВА“ Мало Црниће

150.000,00

16.

Удружење одгајивача 84
голубова СРБ-263
БОЖЕВАЦ
Кинолошко удружење 84
БОЖЕВАЦ

20.000,00

17.

18.

Удружење
„СЕСТЕРА
ЦРЉЕНАЦ

жена 110
ЈЕЛИЦА“

19.

Пчеларско
удружење 89
„МАТИЦА“ Божевац

20.

Удружење
жена 97
„ГЕРГИНЕ“ Кобиље

21.

Удружење
грађана Није
„Ника“ Пожаревац
бодован

22.

Програм: „Деца небески
Дарови“
Удружење
грађана Није
„Тиха женска линија“ бодован
Пожаревац

23.

Програм: „Нисте саменулта толеранција на
родно
засновано
насиље у Оптшини
Мало Црниће“
Омладински
савет Није
Пожаревац
бодован
Програм.
„Жена
је
човек-оснажена Ромска
жена у Општини Мало
Црниће“

Суфинансирање програма
„Заштита и превентива“
(набавка хране за дивљач)
Суфинансирање програма
(Прибор,
алатке
кесе,
кошење и чишћење терена)
Суфинансирање активности
такмичења голубова

Национална изложба паса
свих раса суфинансирање
активности за ангажовање
судија и обезбеђења
32.000,00
Суфинансирање програма –
набавка репроматеријала за
израду
ручних
радова,
промотивних
мајци
и
банкарску провизију
50.000,00
Суфинансирање програмаОдрживи развој пчеларстваза набавку препарата за
лечење пчела
30.000,00
Суфинансирање програма –
набавка репроматеријала за
израду ручних радова и
промо материјала
Одбија се захтев, удружење не обавља своју
редовну активност на подручју Општине Мало
Црниће а програм не доказује јавни интерес
општине Мало Црниће и није одржив
60.000,00

Одбија се захтев, удружење не обавља своју
редовну активност на подручју Општине Мало
Црниће а програм не доказује јавни интерес
општине Мало Црниће и није одржив

Одбија се захтев, удружење не обавља своју
редовну активност на подручју Општине Мало
Црниће а програм не доказује јавни интерес
општине Мало Црниће и није одржив

2. 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.
3. Одлуку о избору програма доноси Општинско веће општине Мало Црниће,
најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

4. Одлука о избору програма биће објављена на званичној интернет страници
Општине Мало Црниће.
У Малом Црнићу, 28.09.2020. године

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Председник,
Марина Траживук,с.р
Марко Јосић,с.р.
Горан Рајић,с.р.
Иван Ивић,с.р.
Снежана Милошевић,с.р-

