
 Конкурсна комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање и 
суфинансирање програма удружења грађана у 2022. години 

на седници одржаној дана 12. априла 2022. године, сачинила је 
 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 
 ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022. ГОДИНИ 

 
 
1. Комисија констатује да је на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање 

програма удружења а који су од јавног интереса за Општину Мало Црниће у 
2022. години стигло 22 предлога програма.   

Комисија је најпре, у складу са Јавним конкурсом, 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). 
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 и да су предлози пројеката достављени на одговарајућој документацији. 
На основу утврђених критеријума извршено је  бодовање програма и Комисија  
утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, са предлогом за 
расподелу средстава у складу са укупно планираним финансијским средствима у 
Одлуци о буџету општине Мало Црниће за 2022. годину a који износи максимално 
3.000.000,00 динара,  Комисија предлаже да се за пројекте одобри суфинансирање 
програма, на следећи начин: 

 
Р.
бр 

Назив удружења Бр. 
бод
ова 

Тражени 
износ 

Одобрена 
средства 

Намена  средстава 

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

савез слепих 
Србије-Пожаревац 

 
100 

 
126.158,00 

 
70.000,00 

Суфинансирање 
редовне 
програмске 
активности 

2. Међуопштинско 
удружење глувих и 
наглувих Пожаревац 
 

 
100 

 
100.000,00 

 
70.000,00 

Суфинансирње 
редовне 
програмске 
активности 

 
3. 
 
 
 

Међуопштинско 
удружење цивилних 
инвалида рата 
Пожаревац. 
 

 
93 

 
120.000,00 

 
70.000,00 

Суфинансирање 
редовне 
програмске 
активности  

4. Међуопштинско 
удужење 
дистрофичара 
Смедерево 

 
85 

 
110.000,00 

 
70.000,00 

Суфинансирање 
програма 
Унапређење 
положаја и 
квалитета живота 
дистрофичара 



  
УКУПНО:  

  
456.158,00 

 
280.000,00 

 

б) програми из области подстицања наталитета, помоћи деци са посебним 
потребама, 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“ 

100 440.000,00 120.000,00 Суфинансирање 
програма заштите 
животиња (набавка 
хране за дивљач) 

2. Удружење пчелара 
„СТИГ“ Мало Црниће 

97 316.000,00 285.000,00 Суфинансирање 
програма 
промоција и 
подстицање 
развоја пчеларства 
на територији 
Општине Мало 
Црниће – набавка 
лекова за пчеле и 
Сабора пчелара у 
Великом Селу 

3. Коњички клуб 
„МАЕСТОСО“ 
Божевац 

97 296.000,00 200.000,00 Суфинансирање 
програма 
„Организовање 
фијакеријада“ у 
Божевцу и Кобиљу 

 
4. 

Мото клуб „Челичне 
душе“Црљенац 

96 110.000,00 40.000,00 Суфинансирање 
програма за 2022. 
годину-промо 
материјал за мото 
скуп у Црљенцу 

5. КУД „Властимир 
Живковић“ Батуша 

96 350.000,00 250.000,00 Суфинансирање 
програма 
манифестације 
„Дани сунцокрета 
2022“ 

6. СУБНОР Мало 
Црниће 

83 240.000,00 70.000,00 Суфинансирање 
редовне 
програмске 
активности 
удружења у 2022. 
години (текући 
трошкови- венци, 
медијска 
промоција) 

7. Удружење одгајивача 
голубова СРБ-372 
„ЉУБИМАЦ“ Кобиље 

83 40.000,00 40.000,00 Финансирање 
Такмичења 
голубова-промо 
материјал 

8. Удружење потомака 
ратника 
ослободилачких 

83 250.000,00 100.000,00 Суфинансирање 
програма 
„Обележавање 



ратова 1912-1920 106-те годишњице 
битке на 
Врањевцу“(ангажо
вање хора,  
озвучења, венци и 
промо материјал) 

9. Удружење одгајивача 
голубова сс-120 
„БАКАРАЦ“ Калиште 

90 50.000,00 40.000,00 Суфинансирање 
такмичења 
голубова-промо 
материјал 

10. Удружење 
ПЕНЗИОНЕРА МАЛО 
ЦРНИЋЕ 

90 408.000,00 150.000,00 Суфинансирање 
редовне 
програмске 
активности 
удружења у 2022. 
години-
организовање 
излета 

11. Удружење одгајивача 
голубова СРБ-263 
БОЖЕВАЦ 

84 40.000,00 10.000,00 Суфинансирање 
активности 
такмичења 
голубова-трошкови 
суђења 

12. Кинолошко удружење 
БОЖЕВАЦ 

  
Не  
Бод
ује 
се 

110.000,00 Не одобрава 
се програм 

Захтев није 
одобрен јер  
манифестација 
„Национална 
изложба паса свих 
раса“, није у 
календару догађаја  
кинолошког савеза 
Србије за 2022. 
годину, а у складу 
са Правилником 
само такве 
изложбе могу да се 
организују 

13. Удружење жена 
„СЕСТЕРА ЈЕЛИЦА“ 
ЦРЉЕНАЦ 

100 191.000,00 100.000,00 Суфинансирање 
програма – учешће 
на етно-
манифестацијама 

14. Пчеларско удружење 
„МАТИЦА“ Божевац 

89 339.300,00 96.000,00 Суфинансирање 
програма-Одрживи 
развој пчеларства-
за набавку 
препарата за 
лечење пчела  

 
15. 
 

Удружење одгајивача 
голубова „ЕЛИТА“ 
Мало Црниће 

88 50.000,00 40.000,00 Суфинансирање  
такмичења 
голубова-
промотивне 
активности 

 
16. 

Ловачко удружење 
„МЛАВА“ Мало 

100 320.000,00 120.000,00 Суфинансирање 
програма заштите 



Црниће животиња (набавка 
хране за дивљач) 

 
 
17. 

Еколошко удружење 
„ЗАОВА“ Мало 
Црниће 

98 310.000,00 90.000,00 Суфинансирање 
активности на 
одржавању 
простора у 
излетишту Заова 

 
18. 

Међуопштинско 
удружење за помоћ 
особама са L-Down 
синдромом 
Пожаревац 

 
100 

 
140.000,00 

 
100.000,00 

Суфинансирање 
редовних 
програмских 
активности у 
заштити особа са 
L-Down 
синдромом 

 
 
 

 
УКУПНО:  

 3.960.300,00 1.851.000,00  

                
               СВЕГА ЗА РАСПОДЕЛУ (А+Б): 
 

 
2.131.000,00 

 

 
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, 12. 04. 2022. године 
 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 

Председник,МаринаТраживук, с.р. 
                                                    Чланови,  Марко Рајчић,с.р. 

               Иван Ивић, с.р. 
                                 Снежана Милошевић, с.р. 


