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 На основу чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. 

закони и 44/2018 – др.закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/2018),  члана 59. Статута Општине Пландиште („Сл. лист 

Општине Пландиште“, бр. 30/2018), Одлуке о поступку доделе и контроле програма/пројеката или 

недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021) члана 8. Одлуке о буџету општине 

Пландиште за 2021. годину („Сл. лист Општине Пландиште“,  бр. 33/2020 и 14/2021 Јавног 

Конкурса за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације 

цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2021. годину бр. 401-102/2021-II од 

08.07.2021.године и Записника Комисије за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава организацијама цивилног друштв бр. 06-107//2021-IV,  Председник 

општине Пландиште дана 09.08.2021. године, доноси  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 о финансирању и суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса која реализују 

организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште 

за 2021. годину 

 

I 

1. за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног уметничког 

стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање 

међународне културне сарадње, Програм 13 –Развој културе ПА 0002 –Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва, програмска класификација 1201-0002, функција 

860, позиција 131, економска класификација 481 у износу од 1.300.000,00 динара;   

 
УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 822.100,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊА 
 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА   

001 КУД "ДУКАТИ" МАРГИТА  Дукати 2021 

002 КУД"ВУК КАРАЏИЋ"  План и програм рада за 2021 годину  

003 
УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 V традиционални арт фестивал  

004 
КУД "МЛАДОСТ" ВЕЛИКА 

ГРЕДА 
  Годишњи Програм 

005 УГМНЗ "ВАРДАР"  Дани македонске културе 2021 

006 ЗУК "НИКОЛА ТЕСЛА"  18. фестивал Крајишки Бисери   

007 
КУД "БРАТСТВО" 

ХАЈДУЧИЦА 
 

Неговање  културе и традиције  

Словака у Хајдучици 

008 
УДРУЖЕЊЕ "МАКЕДОНСКИ 

БИСЕРИ" 
 План и програм рада 2021. 

009 
КУД "НИКОЛАЈЕ 

БАЛАЧЕСКУ" БАРИЦЕ 

Фестивалско представљање румунске 
културе  

010 
ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ 

ПЕНЗИОНЕРА ПЛАНДИШТЕ 
Пензионер  
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2. за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, 

развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту 

права најугроженијих категорија становништва и повећање компетенција професионалаца 

унутар система социјалне заштите, за активности пензионерских и синдикалних 

организација заштите и за активности које имају за циљ промовисања људских и 

мањинских права, Програм 11–Социјална и дечија заштита ПА 0003 Дневне услуге у 

заједници, програмска класификација 0901-0003, функција 090, позиција 112, економска 

класификација 481 у износу од 1.000.000,00 динара; 
 

УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 680.000,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊЕ НАЗИВ ПРОГРАМА 

001 

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 

Заштита и очување тековина свих осл.ратова 

002 

САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА 

ВОЈВОДИНЕ ОПШТИНСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА 
РАДА 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

и особа треће доби 

003 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

НИС-НАФТАГАС 

Омасовљавање, учлањивање и организовање 
друштвених, културних и спортских 

активности 

004 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА 

„ПЕТКАНА“ МАРГИТА 
Унапређење квалитета живота жена на селу 

005 
АКТИВ ЖЕНА "ГРЕЂАНКА" 

ВЕЛИКА ГРЕДА 
План и програм рада за 2020. годину 

006 КЛУБ ЖЕНА "ЈЕФИМИЈА" Економско оснаживање жена 

007 
УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ И 

СЛАБОВИДИХ 
Унапређење слепих и слабовидих 

008 
АКТИВ ЖЕНА 

"БИСЕРИ"ПЛАНДИШТА 
Елан 

 

3. за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање 

запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања 

у општини, едукацију незапослених и сл., Програм 3 Локално економски развој ПА 0003 

Подршка економском развоју и промоција предузетништва, програмска ласификација 1501-

0003, функција 410, позиција 83, економска класификација 481 – Дотације-подстицаји ОЦД 

(удружења) у износу од 80.000,00 динара;  

 
УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 0,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊЕ 

 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

001 -  - 

 

4. за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине и 

дефинисање туристичког производа, Програм 4 – Развој туризма ПА 0001 Управљање 

развојем туризма, програмска класификација 1502-0001, функција 473, позиција 88, 

економска класификација 481 Дотације-подстицаји удружења ОЦД за развој туризма у 

износу од 500.000,00;  
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УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 387.000,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊЕ НАЗИВ ПРОГРАМА   

001 УДРУЖЕЊЕ "ОКО" ХАЈУДЧИЦА Програм рада за 2021 годину  

002 
КИНОЛОШКО ДРУШТВО 

ВЕЛИКА ГРЕДА 
Развој кинологије  

003 
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 

"БРЗАВА" ПЛАНДИШТЕ 
Доградња ловачке куће 

 

5. за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 – 

заштита животне средине, ПА 0001 –Управљање заштитом животне средине, 

програмска класификација 0401-0001, функција 560, позиција 91,  економска 

класификација 481 –Дотације –подстицаји ОЦД (удружења) у износу од 200.000,00 

динара;  

 
УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 150.000,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊЕ 

 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА   

001 
УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА 

"ГРГЕЧ" КУПИНИК 
 Развој рибњака „Јаблање“ у Купинику 

  
 

 
 

002 

УДРУЖЕЊЕ  „ВИД“ ВЕЛИКА 

ГРЕДА 
 

Заштита животне средине 

 

6. за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског 

активизма и волонтеризма, Програм 14 – Развој спорта и омладине ПА 0005 – 

спровођење омладинске политике, програмска класификација 1301-0005, функција 160, 

позиција 143, економска класификација 481, Дотације – подршка омладинским 

организацијама ОЦД (удружења) у износу од 260.000,00 динара.  

УКУПНА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА - 220.000,00 ДИНАРА 

Р.б. НАЗИВ УДРУЖЕЊЕ НАЗИВ ПРОГРАМА 

001 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА 

ПЛАНДИШТЕ 
И ја сам ту 

002 
УДРУЖЕЊЕ МОТОЦИКЛИСТА 

„МК ГУСАРИ“ 
Аматерски мотоциклизам 2021.  

   003 УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА 

БАГЕР ПЛАНДИШТЕ 
Развој инфраструктуре на рибњаку „Багер“ 

 

II 

 На основу овог Решења, председник Општине, као давалац средстава ће закључити уговоре 

о додели средстава са корисницима средстава. 

 Корисници средстава су у обавези да, на основу Одлуке о поступку доделе и контроле 

програма/пројеката или недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021) пре закључења 
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Уговора, отворе посебан рачун код Управе за трезор. 

 

III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-107/2021-IV 

Датум: 09.08.2021. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

 

 Јован Репац, мастер економиста с.р. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Решења је у члану 9. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и  члану 59. Статута Општине 

Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 30/2018) којима је утврђена надлежност 

Председника општине. 

Чланом  19. Одлуке о поступку доделе и контроле програма/пројеката или недостајућиг 

дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења 

(„Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021) прописано је да Председник општине Пландиште на 

основу Листе вредновања и рангирања, одлучује о избору програма и пројеката који се 

финансирају из средстава буџета Општине Пландиште и висини средстава по одобреном програму 

и пројекту. 

На Јавни конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2021. годину. годину 

учествовало је укупно 26 организација цивилног друштва.  

Приликом стручног прегледа и вредновања предложених програма и пројеката Комисије за 

спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног 

друштв предложила је да се сви предлози програма и пројеката суфинансирају из средстава буџета 

општине Пландиште, а на основу критеријума из члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле 

програма/пројеката или недостајућиг дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног 

интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 5/2021). 

Средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма која реализују удружења обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. 

годину („Сл. лист Општине Пландиште“,  бр. 33/2020 и 14/2021). 

 

Припремила: 

Светлана Тадић 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 


