На основу члана 16. 17. 18. и 19. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења
грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“
бр. 22/12), а у вези Јавног позив за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Ћићевац у 2014. години („Сл. лист општине Ћићевац“ бр. 6/14 )
и Предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката
удружења грађана и невладиних организација бр. 454-4/14-01 од 05.05.2014. године,
Председник општине, доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се
финансирати из буџета општине Ћићевац за 2014. годину.
Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих пројеката удружења и НВО из буџета општине
Ћићевац за 2014. годину:
1. Друштво пчелара Ћићевац, Карађорђева бб, Ћићевац, пројекат „Заштита пчелињих
друштава од варозе“ - 50.000,00 динара
2. Пчеларска секција „Шурка“ Сталаћ, доктора Илије Нагулића бр. 85, Сталаћ, пројекат
„Заштитимо пчеле, ојачајмо пчелиња друштва“ - 50.000,00 динара
3. КУД „Омладинац“ Појате, пројекат „Очување и неговање традиције и обичаја народа“ –
70.000,00 динара
4. Црвени крст Ћићевац, пројекат „Толеранција као услов за смањење насиља међу
младима“ – 50.000,00 динара
5. КУД „9. август“ Лучина, пројекат „Чувари традиције“ – 70.000,00 динара
6. Етно удружење „Традиција“, пројекат „Научи младе нашој традицији“ – 50.000,00 динара
7. Удружење спортских риболоваца „Костреш“, пројекат Видовдански куп „Костреш“ –
50.000,00 динара
8. Културно уметничко друштво „Војвода Пријезда“ Сталаћ, улица доктора Илије Нагулића
бб, Сталаћ, пројекат „Очување културног идентитета“ – 70.000,00 динара
9. Удружење ратних војних инвалида и породица палих бораца општине Ћићевац, пројекат
„Учешће на спортско-рекреативним манифестацијама“ – 50.000,00 динара
10. Удружење рома „Ром“ Ћићевац, пројекат „Упознајмо информатику“ – 50.000,00 динара
Укупан износ средстава одобрених на конкурсу јесте 560.000,00 динара
Члан 3.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу у року од
осам дана од дана достављања Одлуке.
Члан 4 .
По коначности ове Одлуке закључиће се уговор о финансирању пројеката из
буџета општине са удружењима и невладиним организацијама, најкасније у року од 8 дана.
Члан 5.

Одлуку доставити: Друштво пчелара Ћићевац , Пчеларска секција „Шурка“
Сталаћ , КУД „Омладинац“ Појате, Црвени крст Ћићевац , КУД „9. август“ Лучина , Етно
удружење „Традиција“, Удружење спортских риболоваца „Костреш“, Културно уметничко
друштво „Војвода Пријезда“ Сталаћ , УРВИ и ППБ, Удружењу рома „Ром“, одељењу за
привреду, финансије, урбанизам и инспекцијске послове и архиви.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у у средствима јавног
информисања, на званичној интернет презентацији општине као и у „Сл. листу општине
Ћићевац“, у року од 14 дана од дана закључења уговора.
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-4/14-01 од 07.05.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
`
Златан Кркић

