
Република Србија 

Општина Мали Зворник 

Председник општине 

Број: 06-7/20 

Датум: 10.02.2021. 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, 06.01.2021. године. 

За реализацију јавног конкурса обезбеђена су средства у укупном износу од 4.500.000, 00 

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

самоуправе, Функција 133- Остале опште услуге,  Позиција 49, Економска класификација  

481- Дотације невладиним организацијама. 

          Средства из буџета општине Мали Зворник  за 2021. годину у укупном износу од 

4.500.000,00 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 Деловодни 

број 

Назив 

удружења 

Назив програма Одобрена 

средства 

Број бодова 

1. 06-7/10 Удружење 

пензионера и 

инвалида 

Малог 

Зворника 

„Превоз пензионера и 

инвалида ради 

лакшег доласка 

доктору и другим 

јавним установама“ 

1.100.000,00 

 

76 

2. 06-7/13 

 

Удружење 

предузетника 

Малог 

Зворника 

„Унапређење базе 

предузетника и 

прикупљање 

информација о 

статусу предузетника 

у Малом Зворнику“ 

 

390.000,00 

 

74  

3. 06-7/16 Удружење 

ратних и 

„Дружење 

инвалида“ 

140.000,00 

 

71 



мирнодопских 

инвалида 

4. 06-7/14 Удружење 

жена Малог 

Зворника" 

„Жене и традиција“ 

 

480.000,00 

 

70 

5. 06-7/9 Удружење 

пензионера  и 

инвалида 

Малог 

Зворника 

„Побољшање 

друштвено 

социјалног живота 

пензионера и 

инвалида Малог 

Зворника“ 

 

400.000,00 

 

70 

6. 06-7/15 Еко-центар 

Дринум 

„Развој е-курса 

Менаџмент животне 

средине“ 

 

280.000,00 

 

69 

7. 06-7/5 Удружење 

грађана  Мина 

и Андреј 

„У свету игре“ 200.000,00 

 

67 

8. 06-7/11 Удружење 

жена 

Незаборав 

Мали Зворник 

„Учимо од природе-

мобилни едукативни 

центар“ 

 

200.000,00 

 

65 

9. 06-7/8 Међуопштинс

ка 

организација 

савеза слепих 

Србије 

Лозница 

 

„Место за нас-2021“ 100.000,00 

 

65 

10. 06-7/6 Удружење 

пензионера 

општине Мали 

Зворник 

„Унапређење 

друштвено 

социјалног живота 

пензионера“ 

 

200.000,00 

 

65 

11. 06-7/7 Савез бораца 

НОРА 

 

„Очување традиције 

и сећање на 

учеснике другог 

светског рата“ 

 

80.000,00 

 

64 

12. 06-7/12 Удружење 

грађана  

Грађански 

савет општине 

Мали 

Зворник" 

 

„Од финансијске 

писмености до 

финансијске 

независности“ 

 

 

200.000,00 

 

64 

13. 06-7/17 Ветерани 

фолклора 

Малог 

Зворника 

„Фолклор-то је 

љубав то се воли, за 

то се бори“ 

 

 

 

100.000,00 

 

 

64 



14. 06-7/4 ДП Матица 

Мали Зворник 

„Борба за 

преживљавање 

пчелињих заједница 

и помоћ пчеларима“ 

 

 

 

140.000,00 

 

 

63 

15. 06-7/18 АД-Дринум „Рекламном 

промоцијом 

туристичке понуде 

до више гостију“ 

 

 

200.000,00 

 

 

63 

 

  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. 

                                                                                                                                                                                               

 


