
Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Председник општине 

Број: 06-1865/17 

Датум: 06.11.2020. године 

Мали Зворник 

 

 

   На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења 

(„Службени гласник РС”, број 16/2018), члана 19. Одлуке о поступку доделе и контроле 

коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса („Службени лист општине Мали Зворник”, број 

13/20) и на основу предлога Комисије, председник општине Мали Зворник доноси  

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ПОДСТИЧУ СРЕДСТВИМА  

НАЗНАЧЕНИМ У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

 

          Овом одлуком утврђује се избор програма по спроведеном јавном конкурсу који је 

општина Мали Зворник расписала дана, 15.10.2020. године. 

За реализацију јавног конкурса обезбеђена су средства у укупном износу од 2.000.000, 00 

динара у оквиру раздела 5- Општинска управа, Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе, Функција 133- Остале опште услуге,  Позиција 51,Економска класификација  

481- Дотације невладиним организацијама. 

          Средства из буџета општине Мали Зворник  за 2020. годину у укупном износу од 

2.000.000,00 динара, додељују се за (су)финансирање програма у области социјалне 

заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге 

о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, 

заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите 

животне средине, пољопривреде, одрживог развоја, заштите и промовисања здравог 

начина живота, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицај, промоција и 

развој привредних делатности (туризам, стари занати и др.), омладинске политике, као и 

хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно 

следи јавне потребе),  следећим удружењима: 

 

РБ Деловодн

и број 

Назив удружења Назив програма Одобрена 

средства 

Број бодова 

1. 06-1865/8 "Удружење 

пензионера и 

инвалида Малог 

Зворника" 

Побољшање 

материјалног, 

друштвеног и 

социолошког 

положаја " 

710.000,00 

 
75 

2. 06-

1865/13 

"Удружење 

предузетника Малог 

Зворника" 

Самозапошљавањем 

до побољшања 

социјално економског 

статуса младих 

180.000,00 

 
70  

3. 06-

1865/14 

"Ветерани 

фолклора Малог 

Зворника" 

"Народна ношња 

чуда прави" 

90.000,00 

 
68 



4. 06-

1865/12 

"Удружење 

пензионера 

општине Мали 

Зворник" 

"Набавка опреме 

намештаја за 

побољшање услова 

пензинера" 

150.000,00 
 

66 

5. 06-

1865/10 

"Удружење жена 

Малог Зворника" 

Буди јака да будеш 

успешна" 

160.000,00 

 
66 

6. 06-

1865/7 

"Међуопштинска 

организација савеза 

слепих Србије 

Лозница" 

"Место за нас-2020" 100.000,00 

 
66 

7. 06-

1865/6 

"Удружење грађана 

" Мина и Андреј" 

"Мали Зворник уз 

игру и песму" 

100.000,00 

 
65 

8. 06-

1865/5 

Удружење грађана 

" Грађански савет 

општине Мали 

Зворник" 

"Развој женског 

дигиталног 

предузетништва" 

120.000,00 

 
63 

9. 06-

1865/15 

"Еко-центар 

Дринум" 

"Образовање за 

одрживи развој" 

150.000,00 

 
62 

10. 06-

1865/9 

"Удружење жена 

Незаборав Мали 

Зворник" 

"Заблистај!" 

 

100.000,00 

 
62 

11. 06-

1865/1 

ДП " Матица" 

Мали Зворник 

"Омасовљење 

пчелињих заједница 

и пчелара, 

образовање пчелара 

и пчелара-почетника, 

одрживи развој и 

здравствена заштита 

пчела" 

140.000,00 

 
52 

 

  Ова Одлука је коначна, а објавиће се на званичној интернет презентацији Општине 

Мали Зворник и на огласној табли општине Мали Зворники у року од пет дана од дана 

доношења.         

 

                                                                                                

                                                                                                       Председник општине 

 

                                                                                                       _______________________                                                                     

                                                                                                                 Зоран Јевтић,с.р. 

                                                                                                                                                                                               

 


