
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 20. јуна 2012. године, разматрало је 
Извештај Комисије  за  давање  предлога  за  финансирање  програма  невладиних  организација  и 
удружења  у  2012.  години  о  отварању  пријава  невладиних  организација  и  удружења  за  доделу 
средстава из буџета Града Пожаревца у 2012. години са предлогом за финансирање програма истих, 
по расписаном Конкурсу објављеном у листу „Реч народа“ од 27.03.2012. године,  па  је на основу 
члана 86. Статута града Пожаревца  (“Службени гласник града Пожаревца”, бр. 9/09- пречишћен 
текст),  члана 21.  Пословника о раду Градског већа  града Пожаревца („Службени гласник града 
Пожаревца“, бр. 3/08, 5/08 и 3/09) и Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени 
гласник града Пожаревца“ 8/2011 и 2/12)  донело 

Р Е Ш Е Њ Е

I
ПРИХВАТА СЕ  Извештај   Комисије  за  давање  предлога  за  финансирање  програма 

невладиних организација и удружења у 2012. години о отварању пријава невладиних организација и 
удружења  за  доделу  средстава  из  буџета  Града  Пожаревца  у  2012.  години  са  предлогом  за 
финансирање  програма  истих,  по  расписаном  Конкурсу  објављеном  у  листу  „Реч  народа“  од 
27.03.2012. године

II
ОДБИЈАЈУ СЕ КАО НЕИСПРАВНЕ  пријаве уз које подносиоци нису доставили сву 

тражену документацију и то:

 1.  Пријава  број  06-40-503/2012  од   03.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Међуопштинско 
удружење глувих и наглувих Пожаревац.  Уз пријаву није достављена :

- Фотокопија ПИБ-а;

2. Пријава број 06-40-479/2012 од 30.30.2012.године, подносилац пријаве Омладина ЈАЗАСА-а 
Пожаревац.
      - финансијски извештај за 2011. годину није потписан и оверен.

3. Пријава број  06-40-525/2012 од 05.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Омладина ЈАЗАС-а 
Пожаревац

- финансијски извештај за 2011. годину није потписан и оверен.

4. Пријава број 06-40-543/2012 од  06.04.2012. године, подносилац пријаве Удружење рома „Коста 
Абрашевић“ Пожаревац. Уз пријаву није достављен:

-финансијски извештај за претходну финансијску годину.

5. Пријава број 06-40-551/2012 од 10.04.2012.године, подносилац пријаве Удружење ратних војних 
инвалида и породица погинулих бораца Пожаревац. Уз пријаву није достављен:

- број текућег рачуна, назив и адреса банке,.
-  није  обезбеђено  учешће  подносиоца  пријаве  у  износу  од  најмање  30  % од вредности 
пројекта. 
 

6.  Пријава  број  06-40-614/2012.  од  11.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Клуб  винара  и 
виноградара Пожаревац. Уз пријаву није достављен:

- финансијски извештај за претходну 2011. финансијску годину.

7.  Пријава  број  06-40-615/2012.  од  11.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Клуб  винара  и 
виноградара Пожаревац. Уз пријаву није достављен:

- финансијски извештај за претходну 2011. финансијску годину.

8.  Пријава  број  06-40-603/2012.  од  11.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Зелена  еко-социјал 
заштитна иницијатива. Уз пријаву није достављен:

- финансијски извештај за претходну 2011. финансијску годину.
  

9. Пријава број  06-40-512/2012 од 03.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Савез потомака 
ратника Србије 1912-1920,



-  у пријави нису навели износ тражених средстава из буџета града.

10.  Пријава број  06-40-572/2012 од 10.04.2012. године,  подносилац пријаве  Омладина ЈАЗАС-а 
Пожаревац

- финансијски извештај за 2011. годину није потписан и оверен.

III
       ОДБИЈАЈУ  СЕ пријаве следећих подносиоца и то:   

1. Пријава број 06-40-612/2012 од 11.04.2012. године, подносилац пријаве Градски ватрогасни 
савез Пожаревац,  назив  пројекта:  Програм  обуке  и  заштите  од  пожара  на  територији  града 
Пожаревца, износ тражених средстава 523.500.,00 динара.
Образложење: Није обезбеђено финансирање пројекта из других извора.

2. Пријава број 06-40-574/2012 од 10.04.2012. године, подносилац пријаве Оснаживачки центар 24, 
назив пројекта: Волим да волонтирам, износ тражених средстава: 148.800.,00 динара.
Образложење:  Подносилац  пријаве  је  поднео  пријаву  за  доделу  средстава  за  финансирање 
активности  (хонорара  координатора  и  администратора  пројекта  за  6  месеци)  које  се  по  својој 
намени не финансирају из буџета града опредељених за невладине организације и удружења.

3.  Пријава  број  06-40-583/2012  од  10.04.2012  године,  подносилац  пријаве  Међуопштинска 
организација савеза слепих и слабовидих Србије-Пожаревац, назив пројекта: Енглеска абецеда, 
износ тражених средстава: 280.000,00 динара.
Образложење:  Подносилац  пријаве  је   поднео  пријаву  за  доделу  средстава  за  финансирање 
активности које се по својој  намени не финансирају из буџета  града опредељених за невладине 
организације и удружења, а такође је и  корисник буџетских средстава града Пожаревца за 2012. 
годину.

4.  Пријава  број  06-40-547/2012.  од  10.04.2012  године,  подносилац  пријаве  Удружење  особа  са 
ампутацијама „Виминацијум“ Пожаревац “, назив пројекта: Едукација и афирмација особа са 
ампутацијама у њихова интеграција у јавни живот и друштво. Износ тражених средстава 300.000,00 
динара.
Образложење:  Подносилац  пријаве  је  поднео  пријаву  за  доделу  средстава  за  финансирање  и 
активности које се по својој  намени не финансирају из буџета  града опредељених за невладине 
организације и удружења. Није обезбеђено учешће подносиоца пријаве у износу од најмање 30 % од 
вредности пројекта. 
 
5.  Пријава  број  06-40-521/2012  од  04.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Удружење  пчелара 
„Пожаревац“, назив пројекта: „Практична школа пчеларства“, износ тражених средстава: 50.000,00 
динара.
Образложење:  Одбија  се  због  недостатка  средстава  опредељених  за  програмску  групу  „ 
Омладински и дечији програм“. 

6.  Пријава  број  06-40-553/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Шаховски  савез 
Браничевског  округа“,  назив  пројекта:  „Шах у  вртиће“,  износ  тражених  средстава:  200.000,00 
динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „Омладински 
и дечији програм“. 

7. Пријава број 06-40-556/2012 од 10.04,2012. године, подносилац пријаве  Клуб Мтематичара и 
информатичара „Вектор“ Пожаревац, назив пројекта: „Математика без граница“, износ тражених 
средстава: 315.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

8. Пријава број 06-40-576/2012 од 10.04.2012. године, подносилац пријаве Оснаживачки центар 24, 
назив пројекта: „Окрени други лист-Приручник за здравље младих у Пожаревцу“, износ тражених 
средстава: 149.500,00 динара.



Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

9. Пријава број 06-40-575/2012 од 10.04.2012. године, подносилац пријаве Оснаживачки центар 24, 
назив пројекта: „Активизам за оптимизам“, износ тражених средстава: 118.150,00 динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

10 Пријава  број  06-40-601/2012 од 11.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Удружење „Сунце“, 
назив  пројекта:  „Организација  еколошких  радионица  са  изложбом  радова“,  износ  тражених 
средстава: 47.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

11 Пријава  број  06-40-601/2012 од 11.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Удружење „Сунце“, 
назив пројекта: „Обележавање дечије недеље“, износ тражених средстава: 50.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

12 Пријава  број  06-40-601/2012 од 11.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Удружење „Сунце“, 
назив пројекта: „Спортом до здравља“, износ тражених средстава: 40.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених за програмску групу „ Омладински 
и дечији програм“. 

13 Пријава  број  06-40-601/2012 од 11.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Удружење „Сунце“, 
назив пројекта: „Поздрав планети земљи“, износ тражених средстава: 40.000,00 динара.
Образложење:  Одбија  се  због   недостатка  средстава  опредељених  за  програмску  групу 
„ Омладински и дечији програм“. 

14 Пријава  број  06-40-601/2012 од 11.04.2012.  године,  подносилац пријаве  Удружење „Сунце“, 
назив  пројекта:  „Да  учимо,  да  растемо“  (едукација  Ромске  деце),   износ  тражених  средстава: 
40.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због већ опредељених средстава у буџету града за 2012. годину за одређене  
намене.

15  Пријава  број  06-40-627/2012  од  11.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Удружење  Рома 
Браничевског округа,  назив пројекта: „Нови свет“,  износ тражених средстава:  367.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због већ опредељених средстава у буџету града за 2012. годину за одређене  
намене.

16 Пријава број 06-40-587/2012 од 10.04.2012. године, подносилац пријаве  Креативна педагогија 
Пожаревац,  назив  пројекта:  „Одрастајмо  заједно,  едукација  Ромске  деце  путем  развојних 
програма“,  износ тражених средстава:  329.000,00 динара.
Образложење: Одбија се због већ опредељених средстава у буџету града за 2012. годину за одређене  
намене.

17.  Пријава  бр.  06-40-511/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Планинарски  клуб 
„Браничево,“  назив   програма/пројекта:  Оспособљавање  алпиниста  Алпинистичког  одсека 
„Пожаревац“ за акције спасавања људства и објеката у ванредним ситуацијама.
Образложење:  Одбија  се  због  већ  опредељених  средстава  за   активности  у  оквиру  истог 
програма/пројекта  Удружења грађана „Уједињени Браничевски округ“.

18. Пријава бр. 06-40-591/2012 од 03.04.2012. године, подносилац пријаве „Удружење потомака 
ратника  1912-1920“  ,  назив   програма/пројекта:  Историјски-хумани  часопис  „Браничевски 
светионик“.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.



19. Пријава бр.  06-40-549/2012 од 10.04.2012. године, подносилац пријаве  УЛУК „АРТ“ ,  назив 
програма/пројекта:  Уметничка радионица“.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

20.  Пријава  бр. 06-40-558/2012 од 10.04.2012.  године,  подносилац пријаве Удружење уметника 
фризера и козметичара „Милано“, назив  програма/пројекта: „Традиционална српска свадба“.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

21.  Пријава  бр.  06-40-550/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  „Удружење  чувара 
традиције  и  развоја  села  „Зденац“  ,  назив  одобреног  програма/пројекта:  Историјски-хумани 
часопис „Националне мањина са нама кроз историју „Некад и сад“.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

22. Пријава бр. 06-40-04/2012 од 11.04.2012. године, подносилац пријаве Удружење „Еурофутура-
Ехпо 13“ Пожаревац , назив  програма/пројекта: Брендирање и производња сувенира.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

23. Пријава бр. 06-40-641/2012 од 12.04.2012. године, подносилац пријаве „Коло српских сестара“ , 
назив  програма/пројекта: Културно-образовна манифестација „Стишка посна трпеза““.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

24.  Пријава  бр.  06-40-640/2012  од  12.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  „Коло  српских 
средстава“ , назив  програма/пројекта: Школа народне уметности „Плава птица““.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

25.  Пријава  бр.  06-40-646/2012  од  12.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  „Народна  техника“ - 
Савез  организација  за  техничку  културу  Пожаревац,  назив   програма/пројекта:  Издавање 
публикације, књиге под називом „Народна техника Пожаревац “.
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што припада финансирању пројеката 
у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

26.  Пријава  бр.  06-40-647/2012  од  12.04.2012.  године,  подносилац  пријаве  Удружење  грчко-
српског пријатељства „Тодор Ђорђевић-ЛАЗАРИДЕС“ назив  програма/пројекта: Организација 
и  реализација  програма  почетног  учења  грчког  језика  за  грађане  и  ученике  основних  школа  у 
Пожаревцу .
Образложење: Одбија се због недостатка средстава и  због тога што програм припада финансирању 
пројеката у култури за које ова комисија нема опредељена средства.

IV 
Од укупно планираних и опредељених средстава у оквиру  Раздела:  1:  „Градоначелник и 

градско веће“,    Глава:  1.2.  „ Дотације невладиним организацијама, удружењима и пројектима“, 
Функција:  160 „ Опште јавне услуге   које нису  класификоване на другом месту“;  Позиција:  55; 
Економска класификација: 481 “Учешће града у програмима НВО и Удружења-конкурс“, у укупном 
износу од  1.500.000,00 динара  и  ОДОБРАВА СЕ финансирање програма - пројеката из буџета 
града  Пожаревац за 2012.  годину, и то како следи у наредним тачкама овог Решења.

V
ОМЛАДИНСКИ И ДЕЧЈИ ПРОГРАМ

Од укупно  опредељених  средства  у  износу  од  300.000,00  динара   у  оквиру  програмске 
целине:  I-  ОМЛАДИНСКИ  И  ДЕЧЈИ  ПРОГРАМ,  одобрава  се  финансирање  следећих 
програма/пројеката У УКУПНОМ  ИЗНОСУ од 300.,000 динара, и то:



1.   Пријава  бр.  06-40-582/2012  од 10-04-2012 године,  подносилац:   Омладински  савет 
Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: „Мајска гитаријада-“Меморијал Милета Вељковића““. 
Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програм/пројекта:  маркетиншке 

активности,25.000,00  динара,  уређене  терена  на  Моравској  лагуни  80.000,00  динара,  трошкови 
изнајмљивања опреме 125.000,00 динара и део трошкова за награде, снимање, израду захвалница и 
др. 70.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 300.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ Подстицање младих на бављење музиком као алтернативом за 
друштвене  проблеме,  промоција  неафирмисаних,  перспективних  младих  музичких  састава, 
обогаћивање  културно-уметничкух  садржаја  намењених  младима  на  територији  Браничевског 
округа  са  тенденцијом  ширења  на  подручје  централне  источне  Србије,  помоћ  победнику 
манифестације  при  даљем  професионалном  развоју,  медијска  промоција  пројектних  циљева 
активности и резултата.

VI
ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМ

Од укупно  опредељених  средства  у  износу  од   300.000,00  динара  у  оквиру  програмске 
целине:  II-  ХУМАНИТАРНИ   ПРОГРАМ  ОДОБРАВА  СЕ  финансирање  следећих 
програма/пројеката   У УКУПНОМ  ИЗНОСУ од 180.000,00  динара ,   и то:

1.Пријава  бр.  06-40-642/2012 од 12.04.2012.  године,  подносилац  Коло српских сестара 
Београд- месни одбор Пожареавац.

Назив одобреног програма/пројекта: „Старање о најмлађима“.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: набавка школских 

уџбеника  за  петоро  ученика  основних  школа  у  Пожаревцу  (I-VIII   разред),  набавка  школског 
прибора  за петоро ученика основних школа, набавка намирница, гардеробе и средстава за хигијену,  
у циљу припреме пакета за децу смештену у хранитељским породицама.

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
Образложење: Пројекат има за циљ помоћ сиромашној деци школског узраста, штићеницима Кола, 
које ово удружење помаже током трајања основног школовања.. помоћ деци кола су смештена у 
хранитељским  породицама  у  Милошевцу,  а  под  ингеренцијом  су  Центра  за  социјални  рад  у 
Пожаревцу.

2.Пријава  бр.  06-40-642/2012 од 12.04.2012.  године,  подносилац  Коло српских сестара 
Београд- месни одбор Пожареавац.

Назив одобреног програма/пројекта: „Дар за мирнију старост“.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:набавка намирница, 

гардеробе и средстава за хигијену у циљу припреме пакета.

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
Образложење:  Пројекат  има  за  циљ  помоћ  старачким  домаћинствима  и  усамљеним,  болесним 
појединцима, који не остварују социјалну помоћ по било ком основу. Посета и даривање старих 
лица корисника Дома за смештај старих лица у Смедереву, са подручја Центра за социјални рад 
града Пожаревца.

3. Пријава бр.  06-40-605/2012 од 11.04.2012. године, подносилац  Удружење за смањење 
сиромаштва „Сиротан“

Назив одобреног програма/пројекта: „Сит гладном не верује“.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: 50 пакета намирница 

и средстава за личну хигијену, 80.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 80.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ пружање хуманитарне помоћи у храни и средствима за личну 
хигијену,  ради побољшања социјално-економског положаја и смањења сиромаштва, посебно код 
маргиналних  група,  избеглих,  прогнаних  и  привремено  расељених  лица  која  живе  на  подручју 
градске општине.



VII
ПРОГРАМИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ ОБЛАСТИ

Од  укупно  опредељених  средства  у  износу  од  300.000,00  динара у  оквиру  програмске 
целине:  III  -  ПРОГРАМИ  ИЗ  ПРИВРЕДНЕ  ОБЛАСТИ  ОДОБРАВА  СЕ  финансирање 
следећих програма/пројеката У УКУПНОМ  ИЗНОСУ од 270.000,00 динара  и то:

1. Пријава бр.  06-40-624/2012 од 11.04.2012. године, подносилац  Друштво одржавалаца 
средстава рада општине Пожаревац (ДОСРОП).

Назив одобреног програма/пројекта: Алтернативни извори енергије: Биомаса,  могућности 
коришћења у браничевском округу.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: израда публикације 
која прати семинар 40.000,00 динара и потрошни мареријал у току припреме семинара 30.000,00 
динара.

Укупно одобрена средства: 70.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ унапређење знања заинтересованих о могућностима коришћења 
алтернативних извора енергије, са аспекта уштеда енергената и доприноса у обезбеђењу еколошки 
квалитетнијих горива.

2.  Пријава  бр.  06-40-624/2012  од11.04.2012.  године,  подносилац  Друштво  одржавалаца 
средстава рада општине Пожаревац (ДОСРОП).

Назив  одобреног  програма/пројекта:  Алтернативни  извори  енергије:  Енергија  ветра, 
могућности коришћења у браничевском округу.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: израда публикације 
која прати семинар 40.000,00 динара и потрошни мареријал у току припреме семинара 30.000,00 
динара.

Укупно одобрена средства: 70.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ унапређење знања заинтересованих о могућностима коришћења 
енергије ветра на територији браничевског округа.

3.  Пријава  бр.  06-40-629/2012 од 11.04.2012.  године.  подносилац  Краљевско  техничко 
друштво општине Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: „Зелена оаза“ Окружење контејнера у новим условима 
организације Комуналне службе.

Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:  израда  металних 
калупа 40.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 40.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ пројектовање ии израда пробног модела за  будућу серијску 
производњу,  окружења  контејнера,  у  новим  условима  организације  Комуналне  службе  града 
Пожаревца и Смедерева.

4.  Пријава  бр.  06-40-645/2012  од  12.04.2012.  године.  подносилац   Друштво  хемичара, 
технолога и металурга Пожаревац. 

Назив  одобреног  програма/пројекта:  Семинар:  Примена  савремених  материјала  у 
технологијама и конструкцијама.

Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру програма/пројекта:  трошкови израде 
зборника  радова  (припрема  материјала  за  штампање  зборника,  штампање  зборника).  60.000,00 
динара.

Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара.
Образложење:  Пројекат  има  за  циљ  припремање,  одржавање  и  помагање  одржавања  јавних 
семинара ради непрекидног стручног образовања и усавршавања стручњака различитих техничких 
профила, као и грађана различитих занимања који су заинтересовани за ову веома активну област.

5.  Пријава  бр.  06-40-644/2012  од  12.04.2012.  године.  подносилац   Удружење  грађана 
„Уједињени Браничевски округ“. 

Назив одобреног програма/пројекта:  Семинар:  Оспособљавање алпиниста Алпинистичког 
одсека „Пожаревац“ за акције спасавања људства и објеката у ванредним ситуацијама..



Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма:  трошкови  набавке 
материјално-техничких средстава 30.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ оспособљавање алпиниста Алпинистичког одсека  „Пожаревац“ 
за акције спасавања у ванредним ситуацијама путем едукације и опремања, а у доменима који нису 
покривени осталим снагама спасавања и информисање грађанства  о томе путем  демонстрирања 
научених вештина и знања.

VIII
СПОРТСКИ ПРОГРАМИ

Од укупно  опредељених  средства  у  износу  од  150.000,00   динара  у  оквиру  програмске 
целине:  IV-  СПОРТСКИ  ПРОГРАМИ  ОДОБРАВА  СЕ  финансирање  следећих 
програма/пројеката   У УКУПНОМ  ИЗНОСУ од  150.000,00  динара  и то: 

1.  Пријава  бр.  06-40-633/2012  од  11.04.2012.  године,  подносилац  Клуб  за  практично 
стрељаштво „Гром“ Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Geco open Hungary 2012.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: смештај и исхрана 

30.000,00 динара и трошкови превоза 20.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ презентацију тима КПС „ГРОМ“ првака Србије за 2011. годину 
у  ИПСЦ-у,  на  интернационалном  нивоу,  као  представника  своје  земље  и  града  Пожаревца  и 
одмеравање снага са најбољим европским и светским такмичарима у овом спорту. Упознавање и 
повезивање са представницима других земаља, остваривања контаката и сарадње са организаторима 
и другим присутним организацијама, као и ширење међународног пријатељства.

2.  Пријава бр.  06-40-550/2012 од 10.04.2012.  године, подносилац  Удружење „Љубимац“ 
Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Учествовање на Међународним изложбама, сајмовима 
и ревијама у Пожаревцу, Сомбору, Вршцу, Панчеву, Новом Саду, Суботици, Крагујевцу, Чачку.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: транспорт експоната 
52.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 52.000,00 динара.
Образложење:  Пројекат  има  за  циљ представљање града  Пожаревца преко Удружења са  својим 
експонатима на наведеним невладиним изложбама, сајмовима и ревијама.

3.  Пријава  бр.  06-40-552/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац  Шаховски  савез 
Браничевског округа.

Назив одобреног програма/пројекта: Шах у школе.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: набавка 8 дигиталних 

сатова 8*6000 , 48.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 48.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ да се што већи број деце, нарочито млађег узраста научи шаху.  
Поред тога,  програм има  за  циљ да  кадетима  који се  већ  баве  шахом омогући услове  за  даље 
напредовање и постизање још бољих резултата. Шах има изванредну улогу у спречавању социјално 
неприхватљивих облика понашања. Међу, шахистима нема наркомана, док је алкохолизам толико 
редак да је практично занемарљив. Стога, главни циљ пројекта није да ствара врхунске шахисте 
професионалце, већ пре свега да делује превентивно.

IX
ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМИ

Од укупно  опредељених  средства  у  износу  од  150.000,00  динара   у  оквиру  програмске 
целине  :  V  -  ЕКОЛОШКИ  ПРОГРАМИ  ОДОБРАВА  СЕ  финансирање  следећих 
програма/пројеката   У УКУПНОМ  ИЗНОСУ ОД 150.000,00 ДИНАРА,  и то:

1.  Пријава  бр.  06-40-483/2012.  од  02.04.2012године,  подносилац  Удружење  грађана 
„Слободни грађани Пожаревца“.  

Назив одобреног програма/пројекта: Еколошки програм за зелени Пожаревац



Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:  материјални  и 
трошкови канцеларијског пословања 10.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 10.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ садњу парковског и шумског дрвећа ради подизања квалитета 
ваздуха у граду, улепшавање јавних површина, виши ниво еколошке културе грађана.

2.  Пријава  бр.  06-40-522/2012  од  04.04.2012.  године,  подносилац  Удружење  пчелара 
„Пожаревац.“

Назив одобреног програма/пројекта: Изложба „Пчеларство 2012“.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:  штампани материјал, 

15.000,00динара.
Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.

Образложење:  Пројекат  има  за  циљ  популаризацију  пчеларства  у  јавности,  коришћење  свих 
пчелињих  производа  као  здрав  и  еколошки  производ,  давање  још већег  значаја  манифестацији 
ЉКИ.

3. Пријава бр. 06-40-545/2012 од 06.04.2012 године, подносилац  Организација спортских 
риболоваца „Смуђ“

Назив одобреног програма/пројекта: Омасовљавање спортског и рекреативног риболова и 
еколошка заштита наших вода.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: опрема за такмичење 
15.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.
Образложење: Учлањење младих ради стицања навика  боравка у природи.  Неговање и очување 
човекове  околине  и  спречавање  загађења  вода,  едукација  чланства  на  очувању  рибљег  фонда, 
организација такмичења спортских риболоваца.

4.  Пријава  бр.  06-40-542/2012.  од  06.04.2012  године,  подносилац  Удружење  грађана 
„Акција“.  

Назив одобреног програма/пројекта: Рециклажа-мењажа
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање мајица, 

5.000,00 динара, штампање флајера, 5.000,00 динара и израда и штампа плаката 5.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ решавање проблема недовољно развијене свести деце и младих 
о значају одвајања отпада и рециклаже. Правилна рециклажа батерија омогућава да се из отпада 
одстране отровни тешки метали.

5.  Пријава  бр.  06-40-557/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац   Еколошко  друштво 
Пожаревац.

Назив  одобреног  програма/пројекта:   Организација  еколошких  радионица  са  изложбом 
радова и фотографија.

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:  материјал и опрема 
за рад, 12.000,00динара.

Укупно одобрена средства: 12.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ Подизање нивоа еколошке свести деце и младих у Пожаревцу

6.  Пријава  бр.  06-40-528/2012  од  05.04.2012  године,  подносилац  Савез  извиђача  града 
Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Извиђачка школа у природи.
Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:  набавка 

канцеларијског материјала, 15.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.

Образложење:  Пројекат  има  за  циљ  очување  традиције  ,  обичаја,  веровања,промоција  и  развој 
вештина и знања у оквиру посебног програма издаваштва, вештарство и специјалности из области 
пољопривреде и природњаштва.

7.  Пријава  бр.  06-40-606/2012  од  11.04.2012  године,  подносилац  Удружење  „Покрет 
потрошача Пожаревац

Назив одобреног програма/пројекта: Потрошачи, здрав Пожаревац много значи.



Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: дизајн и штампање 
промотивног материјала-флајери и анкета: 16.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 16.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ подизање свести потрошача о потреби заштите животне средине 
и посебној улози сваког потрошача као појединца у том процесу. Посебни циљеви пројеката су: 
информисање ђака и студената о доброј пракси и навикама,- информисање потрошача и подизање 
свести  о  одрживој  потрошњи  и  еколошком  избору-  едукација  трговаца  и  произвођача,-  јавно 
заговарање  за  укључивање  потрошача  приликом  доношења  и  спровођења  политике  заштите 
животне средине, промоција друштвено одговорних фирми и примера добре праксе на тржишту 
Србије.

8. Пријава бр. 06-40-595/2012. од 10.04.2012 године, подносилац  Удружење ЕКОБРАН – 
Еколошко друштво Браничева 

Назив одобреног програма/пројекта: Европски град без аутомобила-недеља мобилности
Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:   пропагандни 

материјал ( припрема и штампање материјала, лифлети, плакати, огласи у новинама и др,) 15.000,00 
динара.

Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.
Образложење: Пројекат има за циљ јасно и константно указивање да постоје и други алтернативни 
извори превоза. Сврха је да се промовише и развој бициклизма и других немоторизованих кретања 
на градским и ванградским путевима, да се потребе бициклиста боље схвате, да се стави фокус на 
пешачење, на веће коришћење јавног градског превоза и др.

9. Пријава бр. 06-40-660/2012 од 19.04.2012. године, подносилац  Екопокрет  Костолац.
Назив одобреног програма/пројекта: Међународни дан Дунава
Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:   израда  плаката, 

летака, захвалница, диплома 5.000,00 динара, израда паноа за излагање слика 10,000,00динара.
Укупно одобрена средства: 15.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ спречавање загађивања реке, чисте обале и бистра вода Дунава, 
заштита бињног и рибљег фонда реке.

10.  Пријава  бр.  06-40-584/2012  од  10.04.2012  године,  подносилац  Удружење пријатеља 
Чачалице

Назив одобреног програма/пројекта: Инвентаризација дрвенастих врста изнад 3 метра
Одобрена  средства  за  следеће  активности  у  оквиру  програма/пројекта:  публиковање 

резултата 10.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 10.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ пребројавање врста уз прављење ситуационог плана биљних 
врста на Чачалици.

11.  Пријава  бр.  06-40-613/2012  од  11.04.2012.  године,  подносилац  Еколошко  друштво 
„Обруч“

Назив одобреног програма/пројекта: Батерија
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:  израда  специјалних 

кутија 12,000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 12.000,00 динара.

Образложење:  Пројекат  има  за  циљунапређење  квалитете  животне  средине,  подизањем  нивоа 
свести  грађана  и  грађанки   о  управљању  отпадом  и  рециклажи,  увођење  нових  метода  у 
прикупљању и уклањању опасног отпада, укључивање школске популације у иновације у области 
управљања отпадом.

X
Констатује  се  да  су  опредељена  средства   у   оквиру  програмске  целине  :  VI  -  

ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА у износу од  150.000,00 динара   нераспоређена. 
Образложење: НЕМА ИЗАБРАНИХ ПРОГРАМА 

XI
ПРОГРАМИ НЕКЛАСИФИКОВАНОГ САДРЖАЈА



Од  укупно  опредељених  средства  у  износу  од  150.000,00 динара  у  оквиру  програмске 
целине  :  VII  -  ПРОГРАМИ  НЕКЛАСИФИКОВАНОГ  САДРЖАЈА  ОДОБРАВА  СЕ 
финансирање следећих програма/пројеката У УКУПНОМ  ИЗНОСУ од  150.000,00  динара,  и 
то:

1. Пријава бр. 06-40-537/2012 од 06.04.2012. године, подносилац   Кинолошко удружење 
„СТИГ“  Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта:  Међународна изложба паса свих раса- ЦАЦИБ
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање каталога, 

диплома, судијских легитимација, каталошких бројева 100.000,00 динара, пехари 50.000,00 динара
Укупно одобрена средства: 150.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ да поред такмичарског циља, где ће власници моћи да оцене 
екстеријер својих љубимаца и покушати освајање кандидатура за међународне шампионе у лепоти, 
циљ је популаризација кинологије и развијање осећаја љубави и одговорности према животињама, 
нарочито код најмлађих.

XII
Од укупно  нераспоређених  средстава  у  укупном  износу  од   300.000,00  динара   из 

програмских група „Програми националних мањина“, „Програми из привредне области“,  и 
“Хуманитарни  програм“,  ОДОБРАВА  СЕ  финансирање  следећих  програма/пројеката  У 
УКУПНОМ  ИЗНОСУ ОД  200.500,00 динара, и то:

1.  Пријава  бр.  06-40-586/2012  од  10.04.2012.  године,  подносилац:  Удружење  грађана 
„Креативна педагогија“ Пожаревац.

Назив одобреног програма/пројекта: Пожаревац град пријатељ деце
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: материјал за рад на 

радионицама и набавка ЦД (100) комада 4.000,00 динара.
Укупно одобрена средства: 64.000,00 динара.

Образложење: Пројекат има за циљ подстицање и охрабривање деце на сарадњу са управом града,  
унапређење квалитета живота деце путем препознавања њихових потреба и партиципација деце у 
раду градског парламента.

 2.  Пријава  бр.  06-40-520/2012  од  04.04.2012.  године,  подносилац:  Удружење  пчелара 
„Пожаревац“

Назив одобреног програма/пројекта: „Школски пчелињак“.
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: кошнице комплет 5 

ком. 40.000,00 динара,  шећер за прихрану пчела 5.000,00 динара, погаче за зимску прихрану пчела  
1.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 46.000,00 динара.
Образложење:  Пројекат  има  за  циљ  оснивање  школског  пчелињака  у  Пољопривредној 

школи  „Соња Маринковић“ у Пожаревцу,  а пчелињак ће користити ученици школе за практично 
пчеларство.

3.   Пријава бр.06-40-610/2012 од 11.04.2012. године, подносилац: Друштво грчко-српског 
пријатељства „Риста Колоњас“ Пожаревац.

Назив одобреног програма/ пројекта: Наградни литерарни конкурс „Српско-грчки односи, 
пријатељство кроз векове“

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: израда штампаног 
матерјала 5.500,00 динара, награде за ученике који су написали најбоље радове (књиге и слично) 
40.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 45.500,00 динара.
Образложење:  упознавање  младих,  ученика  основних  и  средњих  школа,  са  историјом 

међусобних односа Срба и Грка, посебно за подручје Браничевског округа, литерарна обрада тема, 
догађаја и појава које су утицале на учвршћивање пријатељских веза између два народа.

          4.   Пријава бр.06-40-611/2012 од 11.04.2012. године, подносилац: Друштво грчко-српског 
пријатељства „Риста Колоњас“ Пожаревац.

Назив  одобреног  програма/  пројекта:  Научимо  грчки  језик“-  течај  грчког  језика  у 
Пожаревцу.



Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: набавка (штампање) 
матерјала за рад и приручника за грчки језик 35.000,00 динара, трошкови израде уверења-дипломе о 
завршеним течају 8.000,00 динара,  трошкови оглашавања организовања течаја 2.000,00 динара.

Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара.
Образложење:  упознавање  младих,  ученика  основних  и  средњих  школа,  са  историјом 

међусобних односа Срба и Грка, посебно за подручје Браничевског округа, литерарна обрада тема, 
догађаја и појава које су утицале на учвршћивање пријатељских веза између два народа.

XIII
Констатује се да нераспоређена средства по свим целинама а након спроведеног конкурса 

за  финансирање програма/пројеката НВО и Удружења, укупно износе  99.500,00 динара и њихова 
расподела  вршиће  се  на  основу  решења  Градског  већа  града  Пожаревца  по  евентуалним 
појединачним захтевима  НВО и Удружења.

XIV
Корисници средстава из буџета Града Пожаревца за 2012. годину на име суфинансирања 

пројеката-програма из члана  V, VI,  VII,  VIII, IX, XI   и  XII овог решења, могу користити након 
закључења уговора а по уговором утврђеној намени и динамици трошења одобрених средстава.

XV
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Одељење  за  друштвене  делатности  Градске  управе  града  Пожарева  да 

сачини   текст  уговора из предходног члана.

XVI
Овлашћује се  Градоначелник Града Пожаревца,  Миомир Илић, дипл. инж.шумарства,  да 

потпише Уговоре са корисницима одобрених средстава  у складу са овим решењем.

XVII
Невладине организације и Удружења су у обавези да о реализацији  одобреног  Пројекта 

као  и  о  утрошку  одобрених   средстава  из  буџета  града  Пожаревца  за  2012.  годину  на  име 
реализације  истог,  достави  извештај  са  пратећом  валидном  документацијом  о  утрошеним 
средствима, буџетском инспектору Градске управе града Пожаревца  најкасније  до 15. 12. 2012. 
године.

XVIII
О  реализацији овог Решења стараће се: Одељење за привреду и финансије,  Одељење за 

друштвене делатности и  НВО и Удружења којима су одобрена средства за реализацију пројеката –
програма.

У Пожаревцу, 20. јуна 2012. године Број: 01-06-62/2012-9

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ 
УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

     Зорица Марковић, дипл. правник

ПРЕДСЕДНИК
 ГРАДСКОГ  ВЕЋА   ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 ГРАДОНАЧЕЛНИК     

             Миомир Илић, дипл. инж.шумарства

СТРУЧНИ САРАДНИК ОДСЕКА ЗА 
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДОНАЧЛЕНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Тамара Тепшић, дипл. правник

Доставити:
- Шефу Одсека за буџет
- Шефу Одсека за трезор
- Ивани Шајатовић, Одељење за друштвене делатности



- Славици Јовановић, буџетском инспектору  
- Мр Јасмини Николић, председнику Комисије 
- Свим невладиним организацијама и удружењима која  су поднела пријаве на Конкурс  
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