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К у л а  
 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 57 
став 1. тачка 20. и члана 105. став 3. Статута општине Кула -  пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13) и 
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета општине Кула (''Сл. лист општине Кула'', бр. 8/15), Председник општине Кула доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава из буџета општине Кула  
за релизацију програма и пројеката у области културе  

 
1. 

Средства утврђена Одлуком о буџету општине Кула за 2015. годину („Сл. лист општине Кула бр. 18/2014 и 
9/2015)  у оквиру Програма 13 – Развој културе, програмска активност 1201-0002, функција 820- Остале организације 
у области културе, позиција 316, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама у области 
културе – конкурси предвиђена за финансирање програма и пројеката у култури, у области савременог уметничког 
стваралаштва и очувања и заштите нематеријалног културног наслеђа, у 2015. години, распоређују се на следећи 
начин: 

 Назив организације/подносиоца Износ 
додељених 
средстава 

1. КУД гуслара „Марко Миљанов“ Кула 40.000,00 

2. „Владанов Парк“Црвенка 130.000,00 

3. КУД гуслара „Сивац“ Сивац 40.000,00 

4. Удружење љубитеља књиге „Панонске нити“ 
Крушчић 

30.000,00 

5. Удружење књижевних и ликовних стваралаца 
„Стазе“ Кула 

 
30.000,00 

6. Културно-просветна заједница општине Кула  
2.500.000,00 

7. Црногорски научно-културни центар Крушчић 50.000,00 

8 КУД „Иван Сењуг“ Кула 700.000,00 

9 КУД „Крушчић“ Крушчић 800.000,00 

10 „Задужбина Боре Латиновића“ Кула 40.000,00 

11 Удружење грађана културни мозаик Црвенка  
120.000,00 

12 Завичајно удружење Пивљана „Бајо Пивљанин“ 
Кула 

 
50.000,00 

13 Удружење Црногораца општине Кула 30.000,00 

14 Русинско куд „Др.Габријел Гостељник“ Кула 210.000,00 
 

15 Удружење „Е Култ“ Сивац 100.000,00 

16 Мађарски културни центар „Непкер“ Кула 700.000,00 

17 КУД мађара „Јожеф Атила“ Црвенка 40.000,00 

18 Општински фудбалски савез Кула 40.000,00 

19 КУД „Србија“ Кула 700.000,00 

20 КУД „Дурмитор“ Кула 700.000,00 

21 КУД „Липар“ Липар 490.000,00 

22 Удружење грађана „Цмок“ Црвенка 55.000,00 

23 Мађарско куд „Кошут Лајош“ Крушчић 110.000,00 

24 Књижевни клуб „Милутин Бојић“ Н. Црвенка  
85.000,00 

25 Фондација „Ветрењача из Сивца“ Сивац 30.000,00 

26 Мађарско-културно просветно друштво „Szenteleky 
Kornel“ Сивац 

 
180.000,00 

 
 



2. 
 Средства из члана 1. овог решења пренеће ће се организацијама, у року од осам дана од дана закључења 
уговора о финансирању, односно суфинансирању изабраних програма и пројеката из области културе.  
 

3. 
 Средства из члана 1 овог решења морају се наменски користити за финансирање трошкова наведених 
програма и пројеката.  

Корисници средстава су дужни да извештај о реализацији програма односно пројекта и финансијски извештај 
о наменском утрошку средстава доставе Комисији коју је образовало Општинско веће општине Кула, до краја текуће 
године. 

4. 
За реализацију овог решења задужују се Одељење за финансије и привреду и Одељење за друштвене 

делатности Општинске управе Кула.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета општине Кула утврђени су мерила, критеријуми и начин избора програма и 
пројеката у области културе, који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Кула. 

У складу са одредбама Правилника, Комисија коју је именовало Општинско веће општине Кула је спровела 
конкурски поступак и доставила предлог решења о избору програма и пројеката који ће се 
финансирати/суфинансирати са износима новчаних средстава. На основу одлуке Комисије и решења Председник 
општине закључиће са изабраним корисницима средстава уговоре о финансирању односно суфинансирању 
изабраних програма и пројеката. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
    Трифуновић Драган  

 
 
Доставити: 
1.Објавити на интернет страници www.kula.rs  
2. Одељењу за финансије и привреду                                   
3. Одељењу за друштвене делатности  
4. Архиви 
 
 


