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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

 ПРОЈЕКТИМА  УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2019.ГОД. 

 

 

Председник општине је формирао Комисију за доделу средстава за невладине 
организације,удружења и друштава у 2019.год. из програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2019.години. („Службени лист општине 
Неготин“, бр. 13/2019). 
 

Јавни конкурс за доделу средстава за невладине организације, удружења и друштава у 2019. год. 

из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Неготин у 2019.год је објављен дана 15.07.2019. године на званичној интренет страници општине 

Неготин, огласној табли општине Неготин и на порталу е-Управа. Рок за доставу пријава је био 15 дана 

од дана објављивања, тј. до 30.07.2019. године.  

До крајњег рока укупно је пристигло 5 пријава удружења. 

Комисија је приступила појединачном бодовању сваке од 5 пријава и сачинила Извештај о свакој 

пријави. На основу тих извештаја сачињена је прелиминарна листа изабраних пројеката и предлог 

Одлуке о избору пројеката који ће се финасирати или суфинансирати из буџета општине Неготин, на 

основу које је Председник општине Неготин  02.09.2019.год. донео Одлуку о избору пројеката који ће се 

финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин за 2019.год. 

На основу донете Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из 

буџета општине Неготин за 2019.год., удружењима су пренета средства која су удружења утрошила по 

планираним активностима пројеката. 

Удружења су благовремено доставила и Завршне наративне и финансијске извештаје, на основу 

којих је Комисија за доделу средстава за невладине организације,удружења и друштава у 2019.год. из 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Неготин у 2019.години. сачинила за свако удружење Извештај комисије о праћењу реализације 

одобреног пројекта и оценила пројекте. 



 

Одобрена и утрошена  средства из буџета општине Неготин  по спроведеном јавном конкурсу за 

избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Неготин за 2019. 

годину расписаном дана 16.07.2019. године  удружењима-корисницима средстава,  приказана у следећој 

табели: 

 

Редни 

број 
Назив удружења Назив пројекта 

Укупни трошкови 

пројекта (рачунајући 

средства из буџета 

општине Неготин и 

сопствена средства 

удружења) 

Одобрена 

финансијска средства 

из буџета општине 

Неготин 

Утрошена 

финансијска 

средства из 

буџета општине 

Неготин  

1. 

Удружење 

произвођача вина са 

ознаком 

географског 

порекла 

„Неготинска 

Крајина“ 

Унапређење 

квалитета вина 
650.000,00 600.000,00 600.000,00 

2. 
Удружење воћара 

„Воћар-Карбулово“ 

„Дани јабуке“ у 

Карбулову 
100.000,00 80.000,00 78.496,00 

3. 
Друштво пчелара 

„Хајдук Вељко“  

Едукација пчелара 

општине Неготин 
420.000,00 390.000,00 389.157,80 

4. 

Удружење за 

неговање етно 

наслеђа и развој 

руралног туризма 

„Рогљевачке 

пивнице“ 

Крајинска берба на 

Рогљевачким 

пивницама 

420.000,00 400.000,00 398.527,59 

5. 

Удружење 

одгајивача домаћих 

животиња „Хајдук 

Вељко“ Неготин 

Информатор о 

конкурсима и 

субвенцијама за 

сточарство 

30.000,00 30.000,00 29.548,80 

УКУПНО 1.620.000,00 1.500.000,00 1.495.730,19 

 

 

                                                                                                                                                               Председник комисије 

                                                                                                                                  Весна Лазаревић с.р 

 


