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1 

 
      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 
број 024-19/2013-02 од дана 10.09.2013. године и 
Закључка Општинског већа општине Књажевац, број 
06-79/2013-09 од дана 12.09.2013. године, а по 
спроведеном јавном конкурсу број 401-42/2013-02, 
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 
2013. години, по спроведеном јавном конкурсу број 
401-42/2013-02. 
 

II 
 

      Комисија за спровођење јавног конкурса за 
финансирање пројеката организација, на седници 
одржаној дана 09.09.2013. године, утврдила је ранг 
листу поднетих пријава: 

 
 

Р.бр. Назив пројекта и подносиоца пријаве 
Број 

бодова 

1. ''Реализација програма ''Пост-фестум'' 52. Фестивала културе младих Србије'' - 
Фестивал културе младих Србије 

83 

2.  „Култура Тимока“ - Књижевни клуб „Бранко Миљковић“ 72 

3. ''Бука у моди'' – Центар за одрживу будућност ''Зелена зона'' 61 

4.  ''Јесења школа астрономије 2013'''- Астрономско удружење ''Андромеда 50 

 
III 

 
       Пројекти који ће бити финансирани из буџета општине Књажевац су: 
 
 

Р.бр Назив 
удружења 

Назив пројекта Износ који се 
даје из буџета 
општине 

Сопствена 
средства и 
средства из 
осталих извора 

Укупна 
вредност 
пројекта 

1. Фестивал 
културе младих 
Србије 

''Реализација програма 
''Пост-фестум'' 52. 
Фестивала културе 
младих Србије'' 

800.000,00 1.450.000,00 2.250.000,00 

2 Књижевни клуб 
''Бранко 
Миљковић'' 

''Култура Тимока'' 150.000,00 100.000,00 250.000,00 

3. Центар за 
одрживу 
будућност 
''Зелена Зона'' 

''Бука у моди'' 26.700,00 13.000,00 39.700,00 

4. Астрономско ''Јесења школа 7.500,00 8.000,00 15.000,00 
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удружење 
''Андромеда'' 

астрономије 2013'' 

 
IV 

 
        Из буџета општине Књажевац неће се по овом конкурсу финансирати следећи пројекти: 
 

Р.бр. Назив 
удружења 

Назив пројекта Разлози 

1. Феријални савез 
Књажевац 

’’Караван сусрет 
феријалаца 2013’’ 
 
 

Непотпуна пријава - није достављен Статут 
удружења, Решење Агенције за привредне 
регистре, Финансијски извештај и нема довољно 
доказа да је подносилац обезбедио средства за 
сопствено новчано учешће. 

2. Покрет горана 
Књажевац 

''Ботаничка башта'' Непотпуна пријава - није достављен Статут 
удружења, Решење Агенције за привредне 
регистре, Финансијски извештај и нема довољно 
доказа да је подносилац обезбедио средства за 
сопствено новчано учешће. 

3. Дечја академија 
спорта ''Супер 
јунаци'' 

''Мали супер јунаци за 
велике покрете'' 

Непотпуна пријава -није достављен финансијски 
извештај за месец који следи регистрацији 
удружења, децембар 2012. године. 
 

4. Туристички 
кластер 
југоисточне 
Србије ''Стара 
планина'' 

''Развој породичног 
бизниса'' 

Активности из пројекта Туристичког кластера 
југоисточне Србије ''Стара Планина'' спроводе се 
кроз пословање Туристичке организације општине 
Књажевац, која је и основана у ту сврху. 

 
V 

 
 

     Образложење Одлуке: 

 
      Председник општине Књажевац расписао је дана 
07.08.2013. године јавни конкурс за финансирање 
пројеката из буџета општине Књажевац, број 401-
42/2013-02. 
      Благовремено, до дана 22.08.2013. године, 
пристигло је 8 пријава удружења. 
      Комисија за спровођење јавног конкурса спровела 
је конкурс и сачинила Извештај о стручној оцени 
пријава, број 024-19/2013-02 од дана 10.09.2013. 
године. 
      Председник општине Књажевац је, по спровођењу 
конкурса, размотрио Записник са седнице Комисије, 
број 024-18/2013-02, од дана 09.09.2013. године и 
Извештај о стручној оцени пријава, број 024-19/2013-
02 од дана 10.09.2013. године, и на основу Закључка 
Општинског већа Општине Књажевац број 06-79/2013-
09 од дана 12.09.2013. 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. 
 

VI 
 

      Председник општине Књажевац закључиће уговоре 
о додели средстава из буџета општине Књажевац са 

удружењима из тачке 2. ове Одлуке, пошто иста 
постане правоснажна. 
 

VII 
 

      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 СО 
Књажевац или путем поште- препорученом пошиљком, 
без таксе. 
 

VIII 

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

IX 
 

     Одлуку доставити: подносиоцима пријава и архиви 
општине Књажевац. 
 
Број: 024-20/2013-02 
Дана: 24.09.2013. године                                         
К њ а ж е в а ц      

                                                   ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

Милан Ђокић 
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