Република Србија
ОПШТИНA НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320–367/2019-IV/05-3
Датум: 02.09.2019. године
Неготин

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник
РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), Правилником о утврђивању јавног
интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),Одлуком о приоритетним областима од
јавног интереса општине Неготин за 2019. и 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од
јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),
Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Неготин за
подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине
Неготин“, бр. 5/2019), Програмом за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Неготин у 2019. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 9/2019 )и члана 65.
Статута општине Неготин, („Службени лист општине Неготин“, број 4/2019), Председник општине
Неготин, доноси:
ОДЛУКУ
о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Неготин за
2019. год.

Члан 1.
ОДОБРАВАЈУ СЕ 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, како је
приказано у следећој табели:

Назив пројекта

Укупан
број
бодова

Додељени износ средстава
за фининсирање из буџета
ЈЛС

Удружење произвођача вина
са ознаком географског
порекла „Неготинска Крајина“

Унапређење
квалитета вина

100

600.000,00

2.

Удружење воћара „ВоћарКарбулово“

„Дани јабуке“ у
Карбулову

100

80.000,00

3.

Друштво пчелара „Хајдук
Вељко“

Едукација пчелара
општине Неготин

99

390.000,00

4.

Удружење за неговање етно

Крајинска берба на

98

400.000,00

Редни
број

Назив удружења

1.

1

наслеђа и развој руралног
туризма „Рогљевачке
пивнице“

5.

Рогљевачким
пивницама

Удружење одгајивача домаћих
животиња „Хајдук Вељко“
Неготин

Информатор о
конкурсима и
субвенцијама за
сточарство

90

30.000,00

Члан 2.
Позива се удружење подносилац одобреног пројекта да у року од три дана од дана пријема ове
Одлуке, достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима општине Неготин у
два примерка, изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена, изјаву о непостојању сукоба инетереса и интерни акт о антикорупцијској политици.
Након достављања документације из става 1. овог члана од стране подносиоца одобреног пројекта,
закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорених
страна.
Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију прописану у ставу 1. овог члана
сматра се да је одустао од реализацију програма.

Члан 3.
Корисник одобрених средстава дужан је да Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију достави завршни финансијски извештај најкасније до 31.01.2020. године.
Корисник одобрених средстава обавезан је да омогући праћење реализације пројекта Комисији 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.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку доставити: Подносиоцима одобрених пројекта, председнику Комисије, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви.

Председник општине Неготин
Владимир Величковић
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