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На основу члана 19. став 1. Одлуке о месним 

заједницама на територији општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
5/2019, 16/2020) и члана 115. став 5.  Статута општине 
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало 
Црниће“, број 3/2019), а у складу са чланом 74.  став 5. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), доносим 
 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за чланове Савета месних 
заједница на територији општине Мало Црниће 

 
1. Расписујем  изборе  за чланове Савета 

месних заједница на територији општине 
Мало Црниће за 27. јун 2021. године. 
 

2. Број чланова савета месних заједница који се 
бира је: 

1) Месна заједница Аљудово, 5 чланова, 
2) Месна заједница Батуша, 7 чланова, 
3) Месна заједница Божевац, 7 чланова, 
4) Месна заједница Велико Село, 7 чланова, 
5) Месна заједница Велико Црниће, 7 чланова, 
6) Месна заједница Врбница, 7 чланова,  
7) Месна заједница Забрега, 5 чланова, 
8) Месна заједница Калиште, 5 чланова, 
9) Месна заједница Кобиље, 5 чланова, 
10) Месна заједница Крављи До, 5 чланова, 
11) Месна заједница Кула, 5 чланова, 
12) Месна заједница Мало Градиште, 5 чланова, 
13) Месна заједница Мало Црниће, 5 чланова, 
14) Месна заједница Салаковац, 7 чланова, 
15) Месна заједница Смољинац, 9 чланова, 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

16) Месна заједница Топоница, 7 чланова, 
17) Месна заједница Црљенац, 5 чланова, 
18) Месна заједница Шапине, 7 чланова, 
19) Месна заједница Шљивовац, 5 чланова.  

 
3. Рокови за вршење изборних радњи почињу 

да теку  од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

4. Изборе за чланове Савета месних заједница 
на територији општине Мало Црниће 
спровешће органи за спровођење избора на 
основу одредаба Одлуке о месним 
заједницама на територији општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало 
Црниће“, број 5/2019 и 16/2020) и Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 
54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично 
тумачење и 68/2020) . 

 
5. Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
општине Мало Црниће“. 
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 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 и 11/2019), члана 4. став 3.  
Јавног обавештења и јавног позива за 
финансирање/суфинансирање годишњих 
програма/пројеката у области спорта на 
територији општине Мало Црниће за 2021. годину 
(други), број 06-13/2021-05, од 31. 03. 2021. 
године, члана 2. Одлуке о Општинском већу 
општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 4/2019) 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 06-26/2021-03, од 26. 04. 2021. 
године, 
 Општинско веће општине Мало Црниће на 
седници одржаној 05. 05. 2021. године, доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА 

РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И 
ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ (ДРУГО) 
 

Члан 1. 
 

 ОДОБРАВАЈУ СЕ годишњи 
програми 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  на 
територији општине Мало Црниће и одобравају се 
новчана средства буџета општине Мало Црниће за 
финансирање и суфинансирање одобрених 
програма, са позиције 103 – Одлуке о буџету 
општине Мало Црниће за 2021. годину,  и то: 
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Ред. 
Бр. Подносилац програма  Програми 

и пројекти 
Предлог 

средстава 

1 
Спортско тениско 
удружење „НОЛЕ 1978“ 
Калиште 

Такмичарс
ки спорт 123.000,00 

2 Божевачко шаховско 
удружење Божевац 

Такмичарс
ки спорт 550.000,00 

 УКУПНО  673.000,00 
 
 

Члан 2. 
 
 Са подносиоцем одобреног програма, у 
складу са законом, председник општине Мало 
Црниће закључује Уговор о реализовању 
програма. Одобрена средства преносиће се у две 
рате, у првом полугодишту, као и у другом 
полугодишту текуће године.  
 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 
два пута 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 коначни извештај о реализацији 
програма подноси се у року од 15 дана од дана 
реализације програма, односно године, на 
апликационом Обрасцу 7.  
 Носилац програма је обавезан да по 
подношењу завршног извештаја изврши повраћај 
неутрошених средстава на крају године на рачун 
буџета Општине.  
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 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 и 11/2019).  
 Такође, Општинско веће општине Мало 
Црниће расписало је Јавно обавештење и јавни 
позив за финансирање/суфинансирање годишњих 
програма/пројеката у области спорта на 
територији општине Мало Црниће за 2021. годину 
(други), број 06-13/2021-05, од 31. 04. 2021. 
године. Наведено Јавно обавештење и јавни позив 
је објављен на интернет страници општине Мало 
Црниће и на огласној табли Општинске управе 
општине 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 
програма/пројеката у области спорта на 
територији општине Мало Црниће за 2021. 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 и турнира на територији општине 
Мало Црниће и одређивању висине 
финансијских средстава у 2021. години број 
06-26/2021-03, од 26. 04. 2021. 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 2021. 
години, на овој седници  одлучило је као у 
диспозитиву овог решења.  
 
 
 
 
 
 

 
 Ово Решење Општинског већа је коначно, 
исто доставиће се подносиоцима програма, а 
објавиће се на огласној табли Општинске управе 
општине Мало Црниће, сајту општине Мало 
Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало 
Црниће“.  
 
 
Број: 06-27/2021-1 
У Малом Црнићу, 05. 05. 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
МАЛО ЦРНИЋЕ 

       
                      ПРЕДСЕДНИК, 
   Малиша Антонијевић, с. р. 
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