
 На основу члана 12. Ст. 6.  Правилника о начину финансирања програма од јавног интереса 
која реализују удружења средствима буџета општине Мало Црниће(„Сл. гласник општине Мало 
Црниће“, број 4/2018) , 
 Општинско веће општине Мало Црниће на телефонској седници одржаној  02. 07. 2021. 
Године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О избору програма  од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине 

Мало Црниће у 2021. Години 
 
 

Члан 1. 
 

 Средства за финансирање и суфинансирање програма који су од од јавног интереса за 
Општину Мало Црниће,  а реализују их удружења у 2021. Години, додељују  се : 

 
 
Р.
бр 

Назив удружења Бр. 
бод
ова 

 Додељени 
износ  средства 

Намена  средстава 

А) програми из области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом 
 
1. Међуопштински савез 

слепих Србије-
Пожаревац 

 
100 

  
60.000,00 

Суфинансирање редовне 
програмске активности 

2. Међуопштинско 
удружење глувих и 
наглувих Пожаревац 
 

 
100 

  
60.000,00 

суфинансирње редовне 
програмске активности 

 
3. 
 
 
 

Међуопштинско 
удружење цивилних 
инвалида рата 
Пожаревац. 
 

 
93 

  
60.000,00 

Суфинансирање редовне 
програмске активности  

4. Међуопштинско 
удужење 
дистрофичара 
Смедерево 

85   
60.000,00 

Унапређење положаја и 
квалитета живота 
дистрофичара 

5. Међуопштинско 
удружење за помоћ 
особама са L-Down 
синдромом 
Пожаревац 

 
85 

  
60.000,00 

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. Ловачко удружење „СТИГ 
БОЖЕВАЦ-СМОЉИНАЦ“ 

100  
220.000,00 

Суфинансирање програма 
заштите животиња  
 

2. Удружење пчелара 
„СТИГ“ Мало Црниће 

97  
290.000,00 

Суфинансирање програма 
промоција и подстицање 
развоја пчеларства на 
територији Општине Мало 
Црниће  

3. СУБНОР Мало Црниће 83  
60.000,00 

Суфинансирање редовне 
програмске активности 
удружења у 2021. години  

4. Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких ратова 
1912-1920 

83  
100.000,00 

Суфинансирање програма 
„Обележавање 106-те 
годишњице битке на 
Врањевцу“ 

5. Кинолошко удружење 
„ГАЈ“ Смољинац 

90  
90.000,00 

суфинансирање програма 
промоција и заштита 
животиња (промотивне 
активности из области 
кинологије) 

6. Удружење 
ПЕНЗИОНЕРА МАЛО 
ЦРНИЋЕ 

90  
150.000,00 

Суфинансирање редовне 
програмске активности 
удружења у 2021. години 

7. Удружење одгајивача 
голубова СРБ-782 
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 

83  
50.000,00 

Суфинансирање 
промотивних активности 
(пехари, дипломе) 

8. Удружење Ромкиња 
„КХАМ“ Мало Црниће 

84  
100.000,00 

Суфинансирање Програма 
право на различитост 

9. Ловачко удружење 
„МЛАВА“ Мало Црниће  

93  
150.000,00 

Суфинансирање програма 
„Заштита и превентива“  

10. Еколошко удружење 
„ЗАОВА“ Мало Црниће 

83 170.000,00 Суфинансирање програма  

11. Удружење одгајивача 
голубова СРБ-263 
БОЖЕВАЦ 

84 40.000,00 Суфинансирање активности 
такмичења голубова 

12. Удружење жена 
„СЕСТЕРА ЈЕЛИЦА“ 
ЦРЉЕНАЦ 

110 100.000,00 Суфинансирање програма – 
учешће на етно 
манифестацијама 

13. Пчеларско удружење 
„МАТИЦА“ Божевац 

89 120.000,00 Суфинансирање програма-
Одрживи развој пчеларства-
за набавку препарата за 
лечење пчела и парног 
топионика за восак 

14. Удружење одгајивача 
голубова „ЉУБИМАЦ“ 
Кобиље 

83 55.000,00 Финансирање такмичења 
голубова 

15. Удружење одгајивача 
голубова „БАКАРАЦ“ 
Калиште 

90 50.000,00 Финансирање такмичења 
голубова 



16. Коњички клуб 
„МАЕСТОСО“ Божевац 

97 150.000,00 Суфинансирање 
фијакеријада у Божевцу и 
Кобиљу 

17. Удружење грађана 
„ТОЧАК“ Кула 

97 150.000,00 Суфинансирање 
манифестације „Са извора 
бистре воде“ 

18. Културно уметничко 
друштво „Властимир 
Живковић“ Батуша 

96 250.000,00 Суфинансирање 
манифестације „Дани 
сунцокрета 2021“ у Батуши 

 
 

Члан 2.  
 Одбија се захтев за финансирање и суфинансирање програма који су од од јавног интереса 
за Општину Мало Црниће,  а реализују их удружења у 2021. Години, и то: 
  
Р.
бр 

Назив удружења Бр. 
бодова 

Разлози за одбијање 

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. Кинолошко удружење 
Божевац 

Није 
бодован 

Одбија се захтев јер је манифестација већ 
одржана 26.06.2021. године 
 

 
Члан 3. 

Са одабраним удружењем, председник Општине ће закључити уговор о реализацији 
програма у складу са Правилником. 
 Подносилац програма је дужан да се одазове позиву за закључење уговора, у року од 8 дана 
од дана пријема позива, у супротном сматраће се да је одустао од предлога програма. 
 Подносилац одобреног програма је дужан да пре склапања уговора  достави меницу и 
менично овлашћење, као средство обезбеђења у висини одобрених средстава, регистровану у 
складу са Законом, изјаву да срества за реализацију одобреног програма нису на други начин већ 
обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса одговорног лица.  
 Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и 
отварање рачуна корисника јавних средстава.   
 

Члан 4. 
 Одобрена средства за реализацију програма јесу наменска средства и могу се користити 
искључиво за реализацију конкретног програма у складу са уговором. 
  
 

Члан 5. 
 Општинско веће, преко Општинске управе Мало Црниће, прати реализацију програма за 
који су одобрена средства.  



 Праћење реализације програма обухвата: 
-обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима 
одређеним у уговору; 
-прегледање извештаја од стране Општинске управе; 
-мониторинг посете представника Општинске управе; 
-обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврши увид у релевантну 
докуметнацију насталу у току реализације програма и 
-друге активности предвиђене уговором. 
 

Члан 6.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет презентације 
Општине Мало Црниће и у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 
О реализацији Одлуке стараће се Општинска управа Мало Црниће.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Мало Црниће, донело је Правилник о начину финансирања 
програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Мало Црниће, 
образовало конкурсну комисију и расписало јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма која реализују удружења грађана у 2021. Години. 
 Комисија је спровела поступак, извршила оцену и вредновање  програма, утврдила и 
објавила листу вредновања и рангирања и након истека рока за улагање приговора  доставила 
Извештај  Општинском већу, са  предлогом за расподелу финансијских средстава. 
  На листу вредновања, до истека жалбеног рока, није уложен ниједан приговор. 
 Општинско веће је прихватило предлог Комисије, осим у делу висине средстава за 
суфинансирање програма Коњичког удружења „МАЕСТОСО“ Божевац, где је одлучено да им се 
додели мањи износ од износа који је предложила Комисија, како би било  сразмерно и у складу са  
умањењима која су извршена додељивањем дела  средстава другим удружењима.  
 На основу изложеног донета је Одлуку као у диспозитиву. 
 ПРАВНА ПОУКА: Ова Одлука је коначна, против исте није дозвољена жалба већ се може 
покренути управни спор у року од 30 дана од дана доношења.  
 
Број: 06-40/2021-1 
У Малом Црнићу, 02. 07. 2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

                                                          ПРЕДСЕДНИК, 
                        Малиша Антонијевић,с.р. 
 
 


