
      На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине 
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 12/2010) и члана 48. став 6. Статута општине 
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 4/2009), по спроведеном јавном конкурсу 
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.

II

       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 50. 
Фестивала културе 
младих Србије''

2.300.000,00 4.396.700,00 6.696.700,00

2 Књижевни 
клуб ''Бранко 
Миљковић''

''Култура Тимока'' 700.000,00 110.000,00 810.000,00

3. Опште 
удружење 
приватних
предузетника

''Развој малих 
предузећа и 
предузетничког духа у 
општини Књажевац''

600.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00

4. Планинарско 
друштво 
''Бабин Зуб''

''Израда мреже 
пешачких и 
планинарских стаза на 
коридору Е4''

234.320,00 64.400,00 298.720,00

5. Тимочки клуб ''Били први и остали 
први- БИЦ''

300.000,00 154.000,00 454.000,00

6. Удружење за 
неговање 
традиције 
''Извор''

''Традицијом у Европу'' 299.800,00 331.400,00 631.200,00

7. Општинска 
организација 
пензионера

''Културно уметничко 
стваралаштво старих''

216.900,00 24.100,00 241.000,00

8. Општински 
одбор СУБНОР

''Реконструкција 
споменика борцима 
ослободилачких 
ратова''

130.000,00 20.000,00 150.000,00

9. Џудо клуб 
''Књаз''

''Џудо школа за 
предшколску и 
школску децу''

100.000,00 13.000,00 113.000,00

10. Кино клуб 
''Пандора''

''Презентација 
аматерског филма 

99.800,00 40.400,00 140.200,00



''Ниси сама'' на ревији 
амат. филма у Загребу

11. Студентски 
савет 
Књажевца

''Неписменост – 
плусквампрефекат''

99.799,00 87.400,00 187.199,00

12. Параглајдинг 
клуб ''Бабиб 
Зуб''

''Афирмација младих у 
ваздухопловне 
спортове''

98.450,00 11.000,00 109.450,00

13. Центар за 
одрживу 
будућност 
''Зелена зона''

''Млади за Књажевац 
– Књажевац за нашу 
планету''

96.500,00 30.500,00 127.000,00

14. Завичајно 
друштво 
Тимочана и 
Торлака

''Издавачка делатност 
Завичајног друштва 
Тимочана – Торлака''

50.000,00 397.000,00 447.000,00

III

        Из буџета општине Књажевац неће се финансирати следећи пројекти:

Р.бр. Назив 
удружења

Назив пројекта Разлози

1. Удружење 
одгајивача 
говеда 
сименталске 
расе ''Торлак''

''Књажевачки 
пољопривредници у 
процесу транзиције и 
прилагођавања ЕУ''

Удружење се упућује на финансирање из 
Аграрног фонда општине Књажевац

2. Удружење 
пчелара 
''Липа''

''Контрола 
здравственог стања 
пчела на територији 
општине Књажевац''

Удружење се упућује на финансирање из 
Аграрног фонда општине Књажевац

3. Општинска 
организација 
пензионера

''Израда социјалне 
карте пензионерске 
популације на 
територији општине 
Књажевац''

Јавним конкурсом је предвиђено да ће бити 
финансирати један пројекат једног удружења. 
Општина Књажевац ће финансирати пројекат 
овог удружења ''Културно уметничко 
стваралаштво старих''.

4. Етноцентар 
Књажевац

''Обновимо старе 
занате''

Пројекат ће бити финансиран из средстава 
намењених за учешће у финансирању 
пројеката којим удружење конкурише код 
других донатора (учешће у финансирању 
јавних радова)

5. Друштво за 
српску 
духовну и 
биолошку 
обнову 
''Источник''

''Традиција – поглед у 
будућност''

Пројекат удружења је оцењен са мање од 50% 
бодова од могућег збира бодова.

6. Феријални 
савез општине 
Књажевац

''Караван сусрет 
феријалаца ''Кроз 
општину Књажевац 
2011''''

Пројекат удружења је оцењен са мање од 50% 
бодова од могућег збира бодова. Удружење 
нема текући рачун.

7. Дирекција за 
стратегију и 
интеграцију 
Рома

''Културно уметнички 
програм поводом 8. 
априла''

Понуђач није извршио корекцију буџета у 
остављеном року



IV

        Oдбачене пријаве:

Р.бр. Назив 
удружења

Разлози

1. Друштво Рома 
''Ђурђевдан''

Конкурсна 
документација писана 
руком

2. Астрономско 
удружење 
''Андромеда''

Пријава поднета три 
дана по истеку рока 

V

     Образложење Одлуке:

      Председник општине Књажевац расписао је 18.01.2011. године јавни конкурс за 
финансирање пројеката из буџета општине Књажевац. 

      Благовремено, до дана 18.02.2011. године, пристигле су 22 пријаве удружења.

      Комисија за спровођење јавног конкурса, образована од стране Председника општине 
спровела је конкурс и доставила Извештај о стручној оцени пријава.

      Председник општине Књажевац је, по спровођењу конкурса размотрио записнике са 
седнице Комисије и поднети извештај, и, на основу члана 17. Одлуке о начину финансирања 
пројеката удружења из буџета општине Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' број 
12/2010), одлучио као у диспозитиву одлуке.

VI

      Председник општине Књажевац закључиће уговоре о додели средстава из буџета општине 
Књажевац са заступницима удружења 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.

VIII

     Одлуку доставити: подносиоцима пријава и архиви општине Књажевац.

Број: 024-6/2011-02
Дана: 21.03.2011. године                                        
К њ а ж е в а ц                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
                                                                                               Младен Радосављевић
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