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Страна 2.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

51.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и 99/2011),
Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта из
буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
14.04.2016 год., Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. године донело је:

РЕШЕЊЕ
I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 14.04.2016.год.,
додељују се средства за К.К. „Његош“ Ловћенац у износу од 444.000,00 дин.( за период мајдецембар 55.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8/2016-01
Дана:22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 3.

52.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год.
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ
I
На основу пријаве за Влашићко прело 2016.год. од 14.04.2016.год., додељују се средства у
износу од 170.000,00 дин. за Завичајно удружење „Влашић“ Ловћенац за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-1/2016-01
Дана:22.04.2016. године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 4.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

53.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 19.02.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. године
донело је:
РЕШЕЊЕ
I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 19.02.2016.год.,
додељују се средства за Карате клуб „Његош“ Ловћенац у износу од 240.000,00 дин. ( за
период мај-децембар 30.000,00 дин месечно),за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-2/2016-01
Дана:22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 5.

54.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
14.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за програм – Одлазак на такмичење од 14.04.2016.год., додељују се
средства у износу од 50.000,00 дин. за DVD „ Maronka Karolj” Mali Iđoš за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у
2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-3/2016-01
Дана:22.04.2016. године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 6.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

55.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 20.02.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 20.02.2016.год.,
додељују се средства за Куглашки клуб „ЈАДРАН“ Фекетић у износу од 160.000,00 дин. за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали
Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.06-8-4/2016-01
Дана:22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 7.

56.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 14.04.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Спортска манифестација“,“Племенске Витешке игре“
од 14.04.2016.год., додељују се средства за Црногорско друштво „Ловћен“ у износу од
100.000,00 дин. за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта из
буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-5/216-01
Дана:22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 8.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

57.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 11.04.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 11.04.2016.год.,
додељују се средства за Р.К „Јадран“ у износу од 480.000,00 дин. ( за период мај-децембар
60.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.06-8-6/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 9.

58.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 25.02.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:
РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 25.02.2016.год.,
додељују се средства за Стонoтениски клуб „Домбош“ М. Иђош у износу од 280.000,00 дин.
( за период мај-децембар 35.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и
пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
Прималац донације се обавезује да износ од 10.000,00 динара месечно потроши на
спортско усавршавање Катарине Гвозденовић, играчице СТК Домбош Мали Иђош.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-7/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 10.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

59.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 14.04.2016 год., Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:
РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 14.04.2016.год.,
додељују се средства за Ф.К „Еђшег “ М. Иђош у износу од 480.000,00 дин. ( за период мајдецембар 60.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-8/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 11.

60.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 14.04.2016 год., Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 14.04.2016.год.,
додељују се средства за Ф.К „Јадран “ Фекетић у износу од 480.000,00 дин. ( за период мајдецембар 60.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-9/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 12.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

61.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 11.04.2016 год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:
РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 11.04.2016.год.,
додељују се средства за Ф.К „Његош“ у износу од 480.000,00 дин. ( за период мај-децембар
60.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-10/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 13.

62.
На основу члана 138. Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 и,
99/2011), Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области
спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години бр.06-3-7/2016-01 од 11.02.2016.год. и
Пријаве од 19.04.2016 год..,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016. .године
донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Финансириранје такмичарске сезоне“ од 19.04.2016.год.,
додељују се средства за Шаховски клуб „Еђшег“ у износу од 120.000,00 дин. ( за период мајдецембар 15.000,00 дин месечно), за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у
области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката у области спорта из буџета општине Мали Иђош у 2016.години, у коме
је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства
одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-11/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 14.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

63.

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
14.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редован рад од 14.04.2016.год., додељују се средства у износу од
70.000,00 дин. за DVD „ Maronka Karolj” Mali Iđoš за суфинансирање пројеката/програма или
редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-12/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 15.

64.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
10.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат – „Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó“ од
10.03.2016.год., додељују се средства у износу од 20.000,00 дин. за Удружење васпитача
просветних радника Мађара Војводине за суфинансирање пројеката/програма или редовне
делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-13/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 16.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

65.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
15.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат – Годишњи концерт 2016. од 15.03.2016.год., додељују се
средства у износу од 100.000,00 дин. за КУД „П.П. Његош“ Ловћенац за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у
2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-14/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 17.

66.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
18.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат – Девети радионичарски сусрет дечјег драмског стваралаштва
од 18.04.2016.год., за Друштво драмских педагога Мађара у Војводини додељују се средства
у износу од 100.000,00 дин. за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-15/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 18.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

67.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
19.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за штампање месечног листа „Fecske” од 19.04.2016.год., додељују се
средства у износу од
70.000,00 дин. зa Друштво за развој околине и заједнице „Zöld
dombok” Фекетић за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења
грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04. 2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-16/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 19.

68.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
07.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат - Záporka susret recitatora za lica sa smetnjama u razvoju, од
07.03.2016.год., додељују се средства у износу од 20.000,00 дин. за Удружење за заштиту
мајки и деце „Изида“ општина Мали Иђош за суфинансирање пројеката/програма или
редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-17/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 20.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

69.

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
07.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне делатности од 07.03.2016.год., додељују се средства у износу
од 80.000,00 дин. за Удружење за заштиту мајки и деце „Изида“ општина Мали Иђош за
суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета
општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-18/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 21.

70.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
01.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовну делатност од 01.03.2016.год., додељују се средства у износу од
10.000,00 дин. за Удружење грађана “Катаи“ за суфинансирање пројеката/програма или
редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-19/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 22.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

71.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
04.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне делатности од 04.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 177.000,00 дин. за Клуб призвођача Мали Иђош за суфинансирање пројеката/програма или
редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-20/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 23.

72.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
04.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за изложбе, сајмове и манифестације од 04.03.2016.год., додељују се
средства у износу од 20.000,00 дин. за „Oпштинско удружење одгајивача коза Мали Иђош“
за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета
општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-21/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 24.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

73.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
19.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве манифестације за 9.такмичење у припремању традиционалних јела, од
19.04.2016.год., додељују се средства у износу од 20.000,00 дин. за „Oпштинско удружење
одгајивача коза Мали Иђош“ за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-22/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 25.

74.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
21.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редован рад од 21.04.2016.год., додељују се средства у износу од
70.000,00 дин. за Ловачко удружење „Криваја“ Мали Иђош за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у
2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 21.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-23/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 26.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

75.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
14.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат – Меморијални турнир у малом фудбалу „Ненад
Вукославчевић“ од 14.03.2016.год., додељују се средства у износу од 75.000,00 дин. за
Удружење младих „Наш живот“ Ловћенац за суфинансирање пројеката/програма или
редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-24/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 27.

76.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
14.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за програм – Одлазак на Влашић - од 14.04.2016.год., додељују се
средства у износу од 100.000,00 дин. за Завичајно друштво „Влашић“ Ловћенац за
суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета
општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-25/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 28.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

77.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
15.03.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне активности од 15.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 93.000,00 дин. за Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Мали
Иђош, за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из
буџета општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-26/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 29.

78.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
15.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне активности од 15.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 71.000,00 дин. за Организација резервних војних старешина општине Мали Иђош за
суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана из буџета
општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-27/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 30.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

79.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
15.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне активности од 15.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 180.000,00 дин. за СУБНОР општине Мали Иђош за суфинансирање пројеката/програма
или редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-28/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 31.

80.
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и
99/2011), Јавног конкурса за суфинансирање пројеката/програма или редовне делатности
удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од
18.04.2016.год.,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016..године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за пројекат – Доживотно учење од 18.04.2016.год., додељују се средства у
износу од 50.000,00 дин. за Форум жена Мали Иђош за суфинансирање пројеката/програма
или редовне делатности удружења грађана из буџета општине Мали Иђош у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или редовне делатности удружења грађана у 2016.години бр.06-3-4/201601 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да
предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-29/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 32.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

81.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Приче мог завичаја“, од 14.04.2016.год., додељују се
средства у износу од 60.000,00 дин. за Црногорско друштво“ Ловћен“ за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-30/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 33.

82.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве под називом „Раштанијада“, од 14.04.2016.год., додељују се средства у
износу од 70.000,00
дин.
за Црногорско друштво“ Ловћен“ за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-31/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 34.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

83.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 15.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за манифестацију „Госпојински дани“ у 2016.год. од 15.04.2016.год.,
додељују се средства у износу од 50.000,00 дин. за Културни центар „Цар Душан силни“ за
суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у
2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-32/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 35.

84.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 05.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за Домбош фест 2016.год. од 05.04.2016.год., додељују се средства у
износу од
200.000,00
дин. за Удружење грађана „Домбош“
за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-33/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Страна 36.

Година 2016.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 9.

85.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне делатности од 14.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 1.200.000,00 дин. за КУД „Петефи Шандор“ Мали Иђош за период мај-децембар
2016.год., (150.000,00 месечно) за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења
грађана у области културе у 2016.години.

II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-34/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 37.

86.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне делатности од 14.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 840.000,00 дин. за КУД „П.П. Његош“ Ловћенац за период мај-децембар 2016.год.,
(105.000,00 месечно) за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у
области културе у 2016.години
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-35/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________
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87.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за редовне делатности од 14.04.2016.год., додељују се средства у износу
од 1.200.000,00 дин. за КУД „Фекетић“ за период мај-децембар 2016.год., (150.000,00
месечно) за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-36/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________
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88.

На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 14.03.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за приредбу „Стогодишњица Мојковачке битке“ у 2016.год. од
14.03.2016.год., додељују се средства у износу од 50.000,00 дин. за „Наш живот“ Ловћенац
удружење младих за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у
области културе у 2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-37/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________
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89.
На основу члана 76. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009), Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области
културе у 2016.години бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год. и Пријаве од 04.04.2016.год
,Општинско веће на седници одржаној дана 22.04.2016.године донело је:

РЕШЕЊЕ

I
На основу пријаве за манифестацију 5. Његошеви дани у 2016.год. од 04.04.2016.год.,
додељују се средства у износу од 40.000,00
дин. за Удружење „Бачка кућа“ за
суфинансирање пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у
2016.години.
II
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 20.04.2016.год. Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је образложени
Предлог о додели средстава на основу Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма или делатности удружења грађана у области културе у 2016.години
бр.06-3-5/2016-01 од 11.02.2016.год., у коме је навела да су испуњени тражени услови из
Конкурса, те да предлаже да се одобре средства одређена у диспозитиву овог Решења.
III
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог Решења није дозвољена жалба, али се може водити управни спор.
IV
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-38/2016-01
Дана: 22.04.2016.године
Мали Иђош

Председник ОВ
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________
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90.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007) и члана 60.става 1. тачке 4. Статута општине Мали Иђош (''Службени лист
општине Мали Иђош'', број 13/2008 – пречишћени текст и 07/10), Општинско веће општине
Мали Иђош, на својој седници одржаној дана 22.04.2016.године доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником одређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе
средстава за програме и пројекте који су од јавног интереса и који су од јавног интереса и
који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Мали Иђош (у даљем тексту:
Општина).
Члан 2.
Под програмима и пројектима који су од јавног интереса из члана 1. овог Правилника
нарочито се сматрају програми и пројекти у области: активности Локалних акционих група
(ЛАГ) – јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора социјалне заштите,
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицања наталитета, помоћи
старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права,
образовања, неформалног образовања, науке, одрживог развоја, заштите потрошача,
програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана,
подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и
ретки занати, задругарство и др.), културне баштине, неговања историјских тековина, за
развој културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација,
афирмирања равноправности полова, других садржаја који доприносе убрзаном развоју
општине Мали Иђош и афирмацији грађанског активизма.
Члан 3.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката из члана 2. овог
Правилника утврђује се сваке године одлуком о буџету Општине.
Невладина организација (у даљем тексту: НВО) може учествовати са највише две пријаве у
току једне буџетске године, али само са једном пријавом по расписаном кокурсу.
НВО које нису поднели извештај о утрошеним средствима добијеним из буџета општине
Мали Иђош за финансирање или суфинансирање пројеката, немају право на добијању
средстава из буџета општине Мали Иђош у 2016. години.
II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
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Члан 4.
Средства за финансирање програма и пројеката из члана 2. овог Правилника додељују се на
основу јавног конкурса.
Јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања, у ''Службеном листу општине
Мали Иђош“ и на званичној интернет презентацији општине Мали Иђош.
Конкурс се расписује почетком године за текућу годину и отворен је до утрошка средстава
из члана 3. став 2. овог Правилника.
Члан 5.
Стручну процену и избор удружења грађана и НВО којима се додељују буџетска средства
врши Комисија коју образује Општинско веће.
Комисија има председника и пет чланова.
Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Општинска управа –
Одељење за општу управу, друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове –
одсек за скупштинске послове.
Комисија има следеће надлежности:
1. разматра пријаве на конкурс;
2. врши избор програма и пројеката који се предлажу за финансирање или
суфинансирање и
3. предлаже Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава.
Члан 6.
Комисија је независна у свом раду.
Комисија је дужна да на захтев општинског већа, а најмање два пута годишње поднесе
извештај о свом раду.
Члан 7.
Седницама Комисије председава председник Комисије, кога у његовом одсуству мења
заменик председника Комисије.
У случају одсуства и председника и заменика председника Комисије, чланови Комисије, под
условом да је обезбеђен кворум за рад и пуноважно одлучивање, бирају председавајућег за
ту седницу Комисије.
Комисија о свом раду води записник.
Члан 8.
Вредновање предлога програма и пројеката врши се попуњавањем формулара, који садржи
три опције:
1. ''Снажно подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно
пројекту'',
2. ''Подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту''

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 43.

3. ''Изричито сам против пружања финансијске подршке овом програму односно
пројекту''.
Позитивним гласањем за финансирање предлога програма или пројекта сматра се попуњени
формулар са заокружем опцијама: ''Снажно подржавам пружање финансијске подршке овом
програму односно пројекту'', или ''Подржавам пружање финансијске подршке овом програму
односно пројекту'', уколико је такве формуларе попунила већина од укупног броја чланова
Комисије.
Члан 9.
У случају конфликта интереса, односно када је подносилац предлога програма или пројекта
институција у којој је члан Комисије запослен, или је на било који други начин укључен у
активности везане за тај пројекат, такав члан Комисије је дужан да о томе обавести остале
чланове Комисије и изузима се из гласања о том предлогу пројекта.
Члан 10.
Комисија је дужна да се састаје сваког месеца, у последњој недељи, те да размотри
пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди предлог одлуке који се
програми односно пројекти финансирају или суфинансирају из буџета Општине Мали Иђош.
Приликом утврђивања предлога из става 1. Овог члана, предност имају програми, односно
пројекти који предвиђају суфинансирање из средстава буџета Општине и задовољавају
критеријуме одрживости, као и који су вредновани већим бројем гласова за опцију: ''Снажно
подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту''.
Утврђени предлог из става 1. и 2. овог члана, Комисија доставља Општинском већу, ради
доношења одлуке о избору програма или пројекта и расподели средстава.
Члан 11.
Текст конкурса садржи:
•
•
•
•
•

одређење субјеката који су овлашћени за подношење пријаве на конкурс;
ознаку прилога који се обавезно прилажу уз пријаву;
адресу на коју се пријаве упућују односно предају;
напомену да се непотпуне пријаве неће узети у разматрање;
друге елементе конкурса.

Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Мали Иђош'' и на званичној интернет
станици Општине Мали Иђош.
Обавештење средствима јавног информисања о расписаном и обављеном конкурсу
прослеђује се путем службе Општинске управе надлежне за односе са медијима.
Члан 12.
Пријава на конкурс подноси се Комисији на обрасцу ''Пријава на Конкурс за финансирање
или суфинансирање програма односно пријекта'' који је у прилогу овог Правилника и чини
његов саставни део.
За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава.
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Детаљан опис програма односно пројекта треба да садржи податке: о корисницима програма
односно пројекта, значају, месту и времену реализације програма односно пројекта и
детаљан финансијски план.
Саставни део пријаве је изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да
Општина финансира или суфинансира пријављени програм односно пројекат према којој
одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу
изјављује:
•
•
•
•

да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
да ће додељена средства бити наменски утрошена;
да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно
пројекта са финансијском документацијом,
да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим
медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Мали Иђош.

Подносиоцима пријаве образац ''Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање
програма односно пројекта'' могу преузети у услужном центру општине Мали Иђош, а
доступан је и на званичној интернет страници Општине.
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом на писарници општине Мали Иђош или
поштом.
Члан 13.
Након решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се
уговори о финансирању или суфинансирању програма односно пројекта.
Уговор у име Општине потписује председник Општине.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и уговорних страна, начин и рок
за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма односно пројекта, обавеза
подношења извештаја о реализацији програма односно пројекта, као и друга права и обавезе
уговорних страна.
Члан 14.
Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или
суфинансирање програма односно пројекта, дужни су да у року од 30 дана по завршетку
програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја
текуће године, поднесу извештај о реализацији тих програма односно пројеката и доставе
доказе о наменском коришћењу финансијских средстава интерном буџетском контролору
општине Мали Иђош.
Извештаји се подносе у штампаном облику, предајом на писарницу општине Мали Иђош
или поштом.
III ПОСТУПАК ВРАЋАЊА НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
Члан 15.
Уколико се приликом преноса средстава за реализацију програма и пројеката утврди да
изабрани подносиоци пријава добијена средства не користе за реализацију одобрених
програма, дужни су да врате добијена средства.
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Услови и начин враћања ненаменских утрошених средстава утврдиће се уговором који се
закључује у складу са чланом 13. став 2. и 3. овог Правилника.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Чланови Комисије из члана 5. Овог Правилника имају право на накнаду за рад у Комисији, у
складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима
Општине Мали Иђош.
Члан 17.
Саставни део овог Правилника чине обрасци Предлога пројекта/програма.
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу
општине Мали Иђош''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ВЕЋА
Број:06-8-39/2016-01
Датум:22.04.2016. године
Мали Иђош

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ

Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

91.

На основу члана 26. Закона о јавној својини(„Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2011, 88/2013, 105/2014), и члана 60. ства 1. тачка 11. Статута општине Мали Иђош(„
Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 13/2008) 55. став 1. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Службени
лист Општине Мали Иђош“ бр.10/2014 и 25/2015), и члана 10. Став. 1 и члана 12. Став 8.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда(„ Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015), Општинско веће Општине
Мали Иђош, на седници одржаној дана 22.04.2016. године доноси
Одлуку

Дају се у закуп:
1.
Катастарска парцела број 85/1, улица Братства Фекетић, уписана у лист
непокретности број 4951 КО Фекетић, земљиште у грађевинском подручју
укупне површине 5 а 28 м2, и то Земљиште под зградом- објектом у
површини од 29 м2,, земљиште уз зграду- објекат у површини од 4 а 99 м2 и
зграда број 1 Помоћна зграда.

Страна 46.

2.
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Број 9.

Катастарска парцела број 85/3, улица Братства бр. 20/а, Фекетић, уписана у
лист непокретности број 4951 КО Фекетић, земљиште у грађевинском
подручју укупне површине 2 а 71 м2, и то Земљиште под зградом- објектом
у површини од 2 а 05 м2, земљиште под зградом- објектом у површини од 82
м2, земљиште уз зграду- објекат у површини од 1 а 89 м2 и зграда број 1
Породична стамбена зграда,
„ИЗИДИ“- општине мали Иђош, Удружење за заштиту мајки и деце, ван
поступка јавног надметања Одлуком о о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Мали Иђош
(„Службени лист Општине Мали Иђош“ бр.10/2014 и 25/2015) на којима
право јавне својине има Општина Мали Иђош,

Општина Мали Иђош стан издаје у закуп Објекте на катастарским парцелама 85/1 и
85/3 КО Фекетић, „ИЗИДИ“, као хуманитарној организацији, која има за циљ помоћ деци и
лицима са инвалидитетом, која пословне просторе неће користити за стицање прихода, уз
обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од процењене тржишне висине закупнине, која
ће се накнадно утврдити на основу процене Пореске управе.
Након објављивања у Службеном листу општине Мали Иђош Председник општине
Мали Иђош и хуманитарна организација „Изида“ закључују Уговор о закупу.
Рок на који се закључује Уговор о закупу је до престанка рада закупца.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине
Мали Иђош.

Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Бр.:06-8-40/2016-01
Дана:22.04.2016. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Општине Мали Иђош
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

92.
На основу члана 60. става 1. тачке 4. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош", бр. 13/2008-пречишћен текст и 07/2010), а у складу са чланом 12.
Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима
редовних ученика основних и средњих школа („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 3/2015 и
7/2015), Општинско веће општине Мали Иђош дана 22.04.2016.године даје
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САГЛАСНОСТ
на Решење о проширивању круга лица која остварују право на партиципацију донет од
стране Председника општине Мали Иђош под бројем: 016-1-53/2016-01 од 15.04.2016.године

Даје се сагласност на Решење о проширивању круга лица која остварују право на
партиципацију донет од стране Председника општине Мали Иђош под бројем: 016-153/2016-01 од 15.04.2016.године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Број 06-8-41/2016-01
Дана:22.04.2016. године
МалиИђош

Председник Општинског већa
Марко Ровчанин, с.р.

____________________ . _____________________

93.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.
135/04...43/11), Предлога програма о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2016-у годину и добијене сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине бр. 401-00-00617/2016-09 од 06.04.2016.год., објављује се:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2016-у ГОДИНУ
I

Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма,
пројеката и других активности заштите и унапређења животне средине у општиние Мали
Иђош за 2016-у годину.
Средствима фонда финансираће се: програми и пројекти праћења стања животне средине
(мониторинг), програми заштите и развоја природних добара на територији општине Мали
Иђош, образовне активности и манифестације за јачање свести о потреби заштите животне
средине, оснивање и одржавање зелених површина, уништавање амброзије, управљање
отпадом, Регионална депонија и санација дивљих депонија на подручју општине.
За реализацију Програма планиранa су средства у буџету Општине Мали Иђош за 2016-у
годину у укупном износу од 11.389.000,00 динара и то:
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- накнаде из средстава за загађивање животне средине ( остварене по основу члана 85.
Закона о заштити животне средине), и друго
600.000,00 динара
- издвајања из Буџета општине Мали Иђош за унапређење животне средине
динара

-10.789.000,00

II
Средства из тачке I став 3. овог Програма користиће се за:
1. Образовне активности и манифестације за јачање свести о потреби заштите животне
средине -300.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне
средине, Одељење за привреду, пољопривреду, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине општине Мали Иђош ће самостално или у сарадњи са другим субјектима,
организовати или учествовати на предавањима, семинарима, трибинама, скуповима из
области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја
као што су:
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- као и други значајни датуми и догађаји.
Из ових средстава ће се вршити суфинансирање образовних и других активности које
доприносе јачању свести о потреби заштите и унапређењу животне средине.
2. Уништавање амброзије -300.000,00 динара
Уништавање парложне траве (амброзије) једне од најзначајнијих алергена на територији
општине Мали Иђош је приоритетни задатак заштите животне средине. Поред теренских
активности на сакупљању и уништавању амброзије, планира се и одржавање едукативних
предавања и штампање информативних летака и плаката, који позивају и информишу
грађане.
3. Управљање отпадом – 4.000.000,00 динара
Из ове ставке финансираће се активности на реализацији локалног акционог плана
управљања отпадом у складу са чланом 20. Законом о управљању отпадом ("Службени
гласник РС", бр. 36/09), а пре свега, активности на спровођењу и реализацији Пројеката
санације и затварања депонија смећа у насељима: Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић.
4. Регионална депонија – 6.789.000,00 динара
- На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица,
Сентa, Кањижа, Чока, Мали Иђош и Бачка Топола („Сл. Лист општине Кањижа“ број 05/07)
закључен је Уовор о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр.
404-99/2009-I. Средства из овог дела предвиђена су за финансирање обавеза из споменутог
уговора, у овој години се планирају активности на изградњи рециклажног дворишта у
Малом Иђошу.

Број 9.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2016.

Страна 49.

III
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне
средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,72/09 и 43/11).
IV
У случају да се приходи не остваре у планираном износу, Председник општине, на предлог
Одељења за привреду, пољопривреду, стамбено комуналне послове и заштиту животне
средине, решењем ће утврдити приоритетне активности.
V
Извештај о реализацији Програма за 2016.–у годину сачињава Одељење за привреду,
пољопривреду, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.
VI
Овај Програм се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.

НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕЊА
Барањи Силард, с.р.

____________________ . _____________________
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