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АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
19.
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
конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Ћићевац у
2016. години, бр. 454-3/16-01 од 4.2.2016. године и Предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација бр. 454-3/16-01 од 29.2.2016. године,
Председник Општине, доноси
ОДЛУКУ
о избору пројеката удружења и невладиних организација
у области: Одрживи развој
Члан 1.
Овом одлуком врши се избор пројеката удружења и невладиних организација који ће се финансирати из
буџета општине Ћићевац за 2016. годину у области одрживог развоја.
Члан 2.
Одобрава се финансирање следећих пројеката удружења и НВО из буџета општине Ћићевац за 2016.
годину у области одрживог развоја:
1.
Друштво пчелара „Др. Богољуб Константиновић“, Пчеларска секција „Шурка“ Сталаћ – пројекат
„Пчеларство – активност за будућност у општини Ћићевац“ – 80.000,00 динара
2.
Удружење пољопривредника „Заједно“ Лучина – пројекат „Набавка прикључне машине“ 50.000,00 динара
Укупан износ одобрених средстава по овом јавном конкурсу јесте 130.000,00 динара
Члан 3.
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана
достављања Одлуке, као и право увида у конкурсну документацију.
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 „Др. Богољуб Константиновић“ - Пчеларска секција „Шурка“
,Удружење пољопривредника „Заједно” Лучина, Одељење за привреду, финансије, урбанизам и инспекцијске
послове и архиви.
Члан 6.
Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији општине као и у
„Сл. листу општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-3/16-01 од 2.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Златан Кркић, с.р.
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PRETPLATITE SE NA SLU@BENI LIST
OP[TINE ]I]EVAC ZA 2016. GODINU
Godi{wa pretplata iznosi 2.000,00 dinara
Naruxbe slati na Op{tinsku upravu
UPLATU VR[ITI NA RA^UN 840- 742351843- 94
OP[TINSKA UPRAVA OP[TINE ]I]EVAC

1

Strana 3 – Broj 6

SLU@BENI LIST OP[TINE ]I]EVAC

Izdava~: Op{tinska uprava op{tine ]i}evac, Kara|or|eva 106
Odgovorni urednik: Dragana Jeremi}, tel. 037/ 811- 260

10.3.2016. godine

