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      На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања 
пројеката удружења из буџета општине Књажевац (''Сл. 
лист општине Књажевац'' број 12/2010 i 6/2011) и члана 
48. став 6. Статута општине Књажевац (''Сл. лист 
општине Књажевац'' број 4/2009), по прибављеном 
извештају о стручнoј оцени пријава - пројеката 
удружења, број 024-35/2014-02 од дана 05.11.2014. 
године и Закључка Општинског већа општине 
Књажевац, број 06-107/2014-09 од дана 07.11.2014. 
године, а по спроведеном другом  јавном конкурсу  број 
401-54/2014-02 од 27.10.2014. године председник 
Општине Књажевац доноси 
 

Одлуку о избору пројеката удружења који  
 се финансирају из буџета општине Књажевац 

 
I 

 

      Овом Одлуком утврђују се пројекти удружења који ће 
се финансирати из буџета општине Књажевац у 2014. 
години, по спроведеном другом  јавном конкурсу број 
401-54/2014-02,  и то укупно два пројекта у укупној 
вредности од 4.400.000,00, следећих подносиоца: 

 
1. „Пост фестум“ 53. Фестивала културе младих Србије 

- Фестивал културе младих Србије –  у вредности 
од 2.400.000,00 динара, 

2. „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у 
Књажевцу“ - Удружење грађана ГЕНИУС – Центар 

за заштиту људских права и развој омладинске 
политике – у вредности од 2.000.000,00 динара. 

 
II 
 

      Председник општине Књажевац закључиће уговоре о 
додели средстава из буџета општине Књажевац са 
удружењима из тачке I ове Одлуке, по правоснажности 
исте. 
 

III 
 

      Одлуку објавити у ''Службеном листу општине 
Књажевац'', на званичној интернет презентацији 
општине Књажевац и у средствима јавног 
информисања. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Председник општине Књажевац расписао је дана 
27.10.2014. године Други јавни конкурс за финансирање 
пројеката удружења  из буџета општине Књажевац за 
2014. годину, број 401-54/2014-02. 

Благовремено, до дана 03.11.2014. године, 
пристигле су  четири пријаве  удружења.  
 

     Комисије за спровођење  другог јавног конкурса за 
финансирање пројеката удружења  из буџета општине 
Књажевац за 2014. годину, на седници одржаној дана 
05.11.2014. године утврдила је да су благовремено, у 
прописаном року, поднете пријаве следећих кандидата и 
то:  

 
 

Р.бр. Назив пројекта 

Тражени  износ  
за финансирање 

из буџета 
општине 

Књажевац  
за 2014. Годину 

1. „Пост фестум“ 53. Фестивала културе младих Србије - Фестивал културе младих 
Србије 

4.000.000,00 

2.  „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Књажевцу“ - Удружење грађана ГЕНИУС – 
Центар за заштиту људских права и развој омладинске политике 

2.087.400,00 

3. Издавачка делатност Завичајног друштва Тимочана – Торлака - „Завичајно друштво 
Тимочана -Торлака“ 

 
299.800,00 

4. Сајам туризма лова риболова и спорта (ЛОРИСТ) - Туристички кластер југоисточне 
Србије „Стара планина“ 

157.500,00 
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Комисија је након отварања понуда утврдила да су непотпуне пријаве два кандидата , исте је одбацила и није разматрала 
приликом оцењивања пријава и то: 
 
                                                          Одбачене пријаве 
 

Р.бр. Назив пројекта Разлог одбацивања 

1.  „Издавачка делатност Завичајног друштва 
Тимочана – Торлака - „Завичајно друштво 
Тимочана -Торлака“ 

Непотпуна пријава - није приложена оверена 

фотокопија решења о упису Удружења у Регистар, 
достављен је финансијски изувештај, али недостаје 
потврда о достављеном  финансијском  извештају 
надлежним органима, те иста није разматрана. 

2. Сајам туризма лова риболова и спорта 
(ЛОРИСТ) - Туристички кластер 
југоисточне Србије „Стара планина“ 

Непотпуна пријава-није приложена фотокопија 
финансијског  извештаја  за 2013. годину, те иста није 
разматрана. 

 

 
 
     Комисија је  разматрала благовремене и потпуне 
поднете пријаве и утврдила ранг листу поднетих 
пријава, и то: 

 
Предложени пројекти за финансирање из буџета 
општине Књажевац за 2014. године 

 

Р.бр
. 

Назив пројекта 
Број 

бодова 

Предложени 
износ  

За 
финансирање 

из буџета 
општине 

Књажевац  
за 2014. Годину 

1.  „Пост фестум“ 53. Фестивала културе младих Србије - Фестивал 
културе младих Србије 

93 2.400.000,00 

2.  ''Локални волонтерски сервис Књажевац'' – Удружење грађана 
Центар за креативни развој 

85 2.000.000,00 

 

 

      

Општинско веће општине Књажевац је на седници 
одржаној 07.11.2014. године донело Закључак 06-
107/2014-09 којим је усвојило Извештај о стручној оцени 
пријава – пројеката удружења и предложило 
председнику Општине доношење одлуке  о избору 
пројеката удружења који се финансирају из буџета 
Општине за 2014. годину, а који су предложени од 
стране Комисије  са спровођење другог јавног конкурса 
за финансирање пројеката удружења из буџета општине 
Књажевац за 2014. годину, укупно два пројекта у укупној 
вредности од 4.400.000,00, и то: 

 
1. „Пост фестум“ 53. Фестивала културе младих Србије - 

Фестивал културе младих Србије – 2.400.000,00 
динара, 

2. „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Књажевцу“ 
- Удружење грађана ГЕНИУС – Центар за заштиту 
људских права и развој омладинске политике – 
2.000.000,00 динара. 

 
      Председник општине Књажевац је, по спровођењу 
конкурса, размотрио Извештај о стручној оцени пријава- 
пројеката удружења, број 024-35/2014-02 од дана 
05.11.2014. године, и на основу Закључка Општинског 
већа Општине Књажевац број 06-107/2014-09 од дана 

07.11.2014. године и члана 17. Одлуке о начину 
финансирања пројеката удружења из буџета општине 
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 12/2010 и 
6/2011), одлучио као у диспозитиву одлуке. 
  

 
     Поука о правном средству: Против ове Одлуке 

може се поднети приговор Општинском већу општине 
Књажевац у року од осам дана од дана достављања 
Одлуке. Приговор се подноси на писарници Општинске 
управе  Књажевац или путем поште- препорученом 
пошиљком, без таксе. 
 
Број: 024-37/2014-02 
Дана: 07.11.2014. године                                         
К њ а ж е в а ц           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
КЊАЖЕВАЦ 

Мр  Милан Ђокић 
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ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове  

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић, дипл. правник  

РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ: 019 731 623 ФАКС: 019 732 730  


