
 

      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 024-6/2014-02 од дана 08.04.2014. године и 
Закључка Општинског већа општине Књажевац, број 06-35/2014-09 од дана 09.05.2014. године, 

а по спроведеном јавном конкурсу број 401-8/2014-02, 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 2014. години, по спроведеном јавном конкурсу број 401-8/2014-02. 
 

II 

 
      Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката организација, на 

седници одржаној дана 01.04.2014. године, утврдила је ранг листу поднетих пријава: 
 

Р.бр. Назив пројекта и подносилац пројекта 
Број 

бодова 

1.  ''Реализација програма 53. Фестивала културе младих Србије'' - Фестивал 
културе младих Србије 

92 

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

85 

3. ''ЦРАМ- програм радне праксе за младе у Књажевцу'' - Центар за заштиту 

људских права и развој омладинске политике ''Гениус'' 

83 

4.  „Поносан јер сам Књажевчанин''- удружење Манифесто 82 

5. „Превазилажење граница добросуседским пријатељским односима''- Тимочки 

клуб 

82 

6. „Дај руку – ево руке“ – Удружење мултипле склерозе 80 

7. ''Унапређење квалитета вина и ракија и повећање броја регистрованих 

подрума за производњу вина и јаких пића на територији општине 

Књажевац''- Удружење произвођача природних вина и ракија 

80 

8. ''Развој малих и средњих предузећа и унапређење предузетничког духа у 

општини Књажевац'' - Удружење привредника општине Књажевац 

77 

9. ''Израда и опремање дела коридора европског пешачког пута Е4 услов за 
развој планинарског туризма као најдинамичније области туризма у општини 

Књажевац- стазама Старе Планине 24 сата у току целе године'' – 
Планинарско друштво ''Бабин зуб'' 

77 

10. ''Програм унапређења станишта и прехрамбених услова за јеленску дивљач 

на Старој Планини, завршетак изградње хладњаче, израда промотивног 
материјала и интернет сајта ЛУ Књажевац, ради промоције ловних 

потенцијала општине Књажевац''- Ловачко удружење Књажевац 

77 

11. „Снагом ума до циља''- Удружење за неговање традиције ''Извор'' 73 

12.  „Ризница старих заната“ - ''Етноцентар Књажевац'' 70 

13 „Национална изложба паса Књажевац 2014“ – Кинолошко друштво Књажевац 70 

 

14. ''Издавачка делатност Завичајног друштва Тимочана – Торлака“ - Завичајно 
друштво Тимочана - Торлака 

68 

15. ''Да нам памћење буде дуже''- општински одбор СУБНОР Књажевац 66 

16. ''Књижевни Књажевац'' – Књижевни клуб Бранко Миљковић 63 

17. „Здрави зуби – леп осмех'' – Дирекција за стратегију и интеграцију Рома 59 

18. „Заједно за туризам“ – Самбо клуб Књажевац 51 



 

 III 
 

       Пројекти који ће бити финансирани из буџета општине Књажевац су: 

 
 

Р.б

р. 
Назив пројекта 

Број 

бодова 

Предложени  

износ  
За 

финансирање 

из буџета 
општине 

Књажевац  
за 2014. 

Годину 

1.  ''Реализација програма 53. Фестивала културе младих Србије'' 
- Фестивал културе младих Србије 

92 2.500.000,00 

2.  ''Локални волонтерски сервис Књажевац'' – Удружење грађана 

Центар за креативни развој 

85 800.000,00 

3. ''ЦРАМ- програм радне праксе за младе у Књажевцу'' - Центар 

за заштиту људских права и развој омладинске политике 

''Гениус'' 

83 2.200.000,00 

4.  „Поносан јер сам Књажевчанин''- удружење Манифесто 82 1.100.000,00 

5. „Превазилажење граница добросуседским пријатељским 

односима''- Тимочки клуб 

82 350.000,00 

6. „Дај руку – ево руке“ – Удружење мултипле склерозе 80 700.000,00 

7. ''Унапређење квалитета вина и ракија и повећање броја 

регистрованих подрума за производњу вина и јаких пића на 
територији општине Књажевац''- Удружење произвођача 

природних вина и ракија 

80 450.000,00 

8. ''Развој малих и средњих предузећа и унапређење 
предузетничког духа у општини Књажевац'' - Удружење 

привредника општине Књажевац 

77 600.000,00 

9. ''Израда и опремање дела коридора европског пешачког пута 
Е4 услов за развој планинарског туризма као најдинамичније 

области туризма у општини Књажевац- стазама Старе 
Планине 24 сата у току целе године'' – Планинарско друштво 

''Бабин зуб'' 

77 300.000,00 

10. ''Програм унапређења станиша и прехрамбених услова за 
јеленску дивљач на Старој Планини, завршетак изградње 

хладњаче, израда промотивног материјала и интернет сајта 
ЛУ Књажевац, ради промоције ловних потенцијала општине 

Књажевац''- Ловачко удружење Књажевац 

77 300.000,00 

11. „Снагом ума до циља''- Удружење за неговање традиције 
''Извор'' 

73 400.000,00 

12.  „Ризница старих заната“ - ''Етноцентар Књажевац'' 70 150.000,00 

13. „Национална изложба паса Књажевац 2014“ – Кинолошко 
друштво Књажевац 

70 150.000,00 

 Укупно:  10.000.000,00 

 
 

 

 

 

 

 



 IV 
 
        Пројекти који су одбијени: 

 
 

Р.бр. Назив пројекта Разлог одбијања 

1.  Параглајдинг клуб ''Бабин Зуб'' 
Књажевац, ''Небо припада свима'' 

Непотпуна пријава – није приложен финансијски 
извештај достављен надлежним органима, већ 

изјава о могућношћу накнадног достављања истог. 

2. Уметничка академија ''Исток'', ''Култура 
истока'' 

Непотпуна пријава – није приложен финансијски 
извештај достављен надлежним органима и CV 

координатора пројекта 

3. Астрономско удружење ''Андромеда''- 
Школа астрономије 2014 

Непотпуна пријава – из приложене изјаве о 
обезбеђивању сопственог учешћа не може се са 

сигурношћу утврдити да ће подносилац пријаве 
обезбедити средства на име сопственог новчаног 

учешћа 

4. Црвени Крст Књажевац- ''Стара дама у 
новом издању'', 

Удружење се финансира са посебне позиције у 
буџету општине Књажевац, a што је у супротности 

са условима јавног конкурса  

5. Центар за одрживу будућност ''Зелена 
зона''- ''Вртна герила'' 

Удружење се упућује на финансирање из Фонда за 
заштиту животне средине општине Књажевац 

6.  Удружење грађана ''Тимочки клуб'' из 

Књажевца - ''ЕККО-
ЕкоКампањаКреативнеОмладине'' 

Удружење се упућује на финансирање из Фонда за 

заштиту животне средине општине Књажевац 

7. Покрет горана Књажевац- „Едукација 
школске деце и омладине о значају 

пошумљавања и заштите животне 

средине“. 

Удружење се упућује на финансирање из Фонда за 
заштиту животне средине општине Књажевац 

 

 

 V 
 

     Образложење Одлуке: 

 
      Председник општине Књажевац расписао је дана 13.02.2014. године јавни конкурс за 

финансирање пројеката из буџета општине Књажевац, број 401-8/2014-02. 

 
      Благовремено, до дана 28.02.2014. године, пристигло је 26 пријава удружења. По истеку 

рока за подношење пријава стигле су три понуде, које су подносиоцима враћене у примљеном 
стању. 

 

      Комисија за спровођење јавног конкурса спровела је конкурс и сачинила Извештај о 
стручној оцени пријава- пројеката удружења, број 024-6/2014-02 од дана 08.04.2014. године. 

 
      Председник општине Књажевац је, по спровођењу конкурса, размотрио Извештај о стручној 

оцени пријава- пројеката удружења, број 024-6/2014-02 од дана 08.04.2014. године, и на основу 
Закључка Општинског већа Општине Књажевац број 06-35/2014-09 од дана 09.05.2014. 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. 

 
VI 
 

      Председник општине Књажевац закључиће уговоре о додели средстава из буџета општине 

Књажевац са удружењима из тачке III ове Одлуке, по правоснажности исте. 
 

 
 



 

 

 

 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. 

 

 
Oбрадио: дипл. правник Марко Ристић _____________________ 

Одобрила: дипл. економиста Марија Јеленковић __________________________ 
 

 

Број: 024-8/2014-02 
Дана: 15.05.2014. године                                         

К њ а ж е в а ц                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 
                                                                                                        Милан Ђокић 


