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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БРУС
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
Бр.400-218/2017-II
Дана 19.04.2017. године
Брус

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр.51/09 и
99/2011), члана 12. став 5. Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката-програма
рада удружења ( „Службени лист општине Брус“ бр.11/2015) и коначне ранг листе
вредновања и рангирања достављене од стране Комисија за расподелу средстава
удружењима за 2017. годину бр.400-138/2017-II-5 од 19.04.2017. године доносим
следећу,
ОДЛУКУ
о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за
финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017.
годину
ЧЛАН 1.

I
ЗА
ОБЛАСТ
СТАНОВИНИШТВА

1.
2.
3.
4.
II

ЗАШТИТЕ

СОЦИЈАЛНО

ОСЕТЉИВЕ

ГРУПЕ

Друштво за помоћ „МНРЛ“ Брус-400.000,00 динара
Удружење жена „Калиопа“ Брус-15.000,00 динара
Удружење бораца Бруса-55.000,00 динара
Центар за развој образовања и културе-30.000,00 динара

ЗА ОБЛАСТ ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.
2.
3.
4.

Покрет горана општине Брус-10.000,00 динара
ООСР „Пастрмка“-30.000,00 динара
Удружење рома Брус-10.000,00 динара
Ловачко удружење „Копаоник“-50.000,00 динара за пројекат
заштите животне средине и чишћење месних заједница
5. Златне руке Бруса-100.000,00 динара
6. Удружење пчелара општине Брус-15.000,00 динара
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7. Удружење рома „Романи лаута“-10.000,00 динара за пројекат
чишћења ромског насеља
8. Центар за развој еко и етно туризма Расинског округа-10.000,00
динара
9. Рурални иновациони центар-10.000,00 динара
10. Друштво за неговање слободарских традиција Златари-10.000,00
динара
ЧЛАН 2.
Наведени пројекти су у складу са законом, статутом удружења и расписаним
јавним конкурсом за расподелу срадстава за финансирање и суфинансирање пројекатапрограма рада удружења за 2017. годину за остваривање јавног интереса у области
туризма, заштите животне средине и заштите социјално остељиве групе становништва.
Образложење
Предложени пројекти су у складу са јавним интересима и доприносе успешном
остваривању и спровођењу стратешких циљева и планова Општине Брус.
Наведени пројекти пружају услуге које јавна управа није довољно развила, а
подносиоци пројеката имају развијене капацитете за пружања истих, лакше утврђују и
препознају потребе одређених група, бржи и шири приступ корисницима услуга,
укључивање волонтера, смањење трошкова. Наведена одлука донета је у складу са
чланом 38. Закона о удружењима, чланом 56. Закона о буџетском систему, као и
Законом о локалној самоуправи.
НАПОМЕНА: Удружења којима су додељена новчана средства по овом
конкурсу у обавези су да пре потписивања уговора са Општином Брус отворе

посебан наменски рачун код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БРУС
Милутин Јеличић, дипл.ацц.
_________________________

