
 
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/2009 и 

99/2011 – др. закони), члана 13. Правилника о начину и поступку остваривања права на 
доделу средстава из буџета општине Мали Иђош за програме и пројекте удружења грађана 
односно невладиних организација („Службени лист општине Мали Иђош“, број 21/2016), на 
основу расписаног Конкурса за доделу финансијских средстава за финансирање или 
суфинансирање програма/пројеката или редовне делатности удружења у 2017. години бр. 
40-4/2017-01 од 24.01.2017. године и на основу члана 48. Пословника Општинског већа 
општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће 
дана 03.03.2017.   године доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката или 
редовне делатности удружења у 2017. години 

 
 

I 
 

Одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање или суфинансирање 
програма/пројеката  или редовне делатности за 2017. години за: 
 
 
Р.бр. Удружење Назив пројекта Одобрена средства 
1. Савез удружења одгајивача 

такмичарских голубова 
будимпештанских високолетача 
Србије 

Интернационални 
турнир у категорији 
будимпештанских 
високолетача  

10.000,00 рсд 

2. Ловачко удружење „Фазан“ Мали 
Иђош 

Историјат и 
монографија 
ловачког удружења 

150.000,00 рсд 

3. Удружење одгајивача спортских 
голубова и ситних животиња Мали 
Иђош 

Национални турнир 
у категорији 
будимпештанских 
високолетача 

10.000,00 рсд 

4. Лобачко удружење „Криваја“Мали 
Иђош 

Уређење полигона 
за фазане и 
изградња 
храниилица за 
високу и ситну 
дивљач 

100.000,00 рсд 

5. Општинско удружење одгајивача 
коза Мали Иђош 

XI.-XII. Такмичење 
у приремању 
традиционалхин 
јела котлић од 
козијег и овчијег 
меса 

50.000,00 рсд 

6. Општинско удружење одгајивача 
коза Мали Иђош  

Учесвтовање на 
изложбама и на 
сајмовима 

30.000,00 рсд 



7. Друштво за развој заједнице и 
околине „Zöld dombok” Фекетић 

Издавање свечаног 
броја месечног 
листа поводом 13. 
Дана села и 14. Дана 
Фекетићке Вишње 

70.000,00 рсд 

8. Удружење грађана „ КАТАИ“ Редовне делатности 10.000,00 рсд 
9. Друштво Рецитатора Војвођанских 

Мађара -ДРВМ 
Редовне делатности 20.000,00 рсд 

10. Друштво Рецитатора Војвођанских 
Мађара -ДРВМ 

Такмичење у 
рецитовању 

100.000,00 рсд 

11. Удружење грађана „ КАТАИ“ Туристички сајам у 
Будимпешти 
„ХУНГХЕКСПО“ 

10.000,00 рсд 

12. Друштво за неговање традиције 
"ПОССЕССИОН"  

Радионице за 
креативне 
рукотворине за децу 

40.000,00 рсд 

13. Форум Жена Мали Иђош Несметано 
функционисање 
Форума жена у 
2017.години 

100.000,00 рсд 

14. Друштво драмских педагога мађара 
у Војводини 

Редовне делатности 40.000,00 рсд 

15. Друштво драмских педагога мађара 
у Војводини 

X. Радионичарски 
сусрет дечјег 
драмског 
стваралаштва  

80.000,00 рсд 

16. Удружење великих породица 
„Кинче“ Мали Иђош 

Посета новорођено 
деци на територије 
општине Мали 
Иђош 

40.000,00 рсд 

17. Опшинско удружење Пензионера Редовне делатности 
грејање просторије 

80.000,00 рсд 

18. Опшинско удружење Пензионера Изазове и 
могућности 
старости на 
територији општине 
Мали Иђош 

80.000,00 рсд 

19. Удружење великих породица 
„Кинче“ 

Пројекти у 2017. 
години удружења 

40.000,00 рсд 

20. Форум Жена Мали Иђош Пројекти у 2017. 
години 

60.000,00 рсд 

21. Удружење Младих Фекетић Редовне делатности 30.000,00 рсд 
22. Удружење Младих Фекетић Прорејакат 

штампање књиге 
100.000,00 рсд 

 
II 
 

 Са изабраним подносиоцима пријава из тачке I овог решења закључују се уговори о 
финансирању или суфинансирању програма/пројеката или редовне делатности за 2017. 
години. 
                 Уговор у име Општине потписује председник општине. 



 
III 

 
            Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и на званичном  
интернет страници општине Мали Иђош www.maliidjos.rs . 
 
 

Образложење 
 

Дана 28.02.2017. године Комисија за разматрање пристиглих пријава поднела је 
образложени Предлог решења о додели средстава на основу Јавног конкурса за доделу 
финансијских средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката или редовне 
делатности удружењима у 2017. години бр. 40-7/2017-01 од 10.02.2017. године у коме је 
навела да су испуњени тражени услови из Конкурса, те да предлаже да се одобре средства 
одређена у диспозитиву овог Решења. 

Због неиспуњења услова из тачке 4. Конкурса, 2 пријаве су одбијене. 
На основу Предлога Комисије, Општинско веће је донео Решење као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења није дозвољена жалба, али се 
може водити управни спор. 
 
 
     
Република Србија 
Општина Мали Иђош            Председник Општинског већа  
Општинско веће                                                        
Бр.: 06-10-2/2017-01                                                                       Марко Лазић 
Дана: 03.03.2017. године  
Мали Иђош     
                                                                                          

 

http://www.maliidjos.rs/

