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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 03-560-3/2015 
24. јун 2015. године 
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  
члана 8. став 1. Правилника о начину и поступку доделе средстава за финансирање програма и пројеката у области 
омладинског сектора (''Сл. лист општине Кула'', бр. 15/2015), Председник општине Кула доноси:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
1. 

Средства утврђена Одлуком о буџету општине Кула за 2015. годину (''Сл. лист општине Кула'' бр. 18/2014 и 
9/2015)  у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа, програмска класификација: 0602-0007 – Програмска активност: 
Канцеларија за младе, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 59-1, 
економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, предвиђена за финансирање програма и 
пројеката у области омладинског сектора, распоређују се на следећи начин: 

 

 Назив удружења/подносиоца пријаве Износ 
додељених 
средстава 

1. УДРУЖЕЊА ''КОС'' 1 600 000,00 

2. ОМЛАДИНА ''ЈАЗАС-а КУЛА'' 200 000,00 

3. УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА "ПАНОНИЈА" СИВАЦ 65 000,00 

4. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЦМОК'' 70 000,00 

5. УДРЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''ЕКОАРТ'' КУЛА 65 000,00 

 
2. 

 Средства из члана 1. овог решења пренеће ће се корисницима, у року од осам дана од дана закључења 
уговора о финансирању изабраних програма и пројеката из области омладинског сектора.  
 

3. 
 Средства из члана 1. овог решења морају се наменски користити за финансирање трошкова програма и 
пројеката наведених у поднетој пријави на конкурс.  

Корисници средстава су дужни да извештај о реализацији програма односно пројекта и финансијски извештај 
о наменском утрошку средстава доставе Председнику општине, путем Комисије за спровођење поступка расподеле 
средстава из буџета општине Кула за финансирање програма и пројеката у области омладинског сектора, 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 и поступку доделе средстава за финансирање програма и пројеката у области 
омладинског сектора (''Сл. лист општине Кула'', бр. 15/2015) утврђени су мерила, критеријуми и начин избора 
програма и пројеката у области омладинског сектора, који се финансирају из буџета општине Кула. 

У складу са одредбама Правилника, Комисија коју је именовао Председник општине Кула је спровела 
конкурсни поступак и доставила предлог решења о избору програма и пројеката који ће се финансирати. На основу 
одлуке Комисије Председник општине закључиће са изабраним корисницима средстава уговоре о финансирању 
изабраних програма и пројеката. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   
    Трифуновић Драган  

Доставити: 
1. Удружењима од 1-6  
2. Одељењу за финансије и привреду                                   
3. Одељењу за друштвене делатности 
4. Управи за трезор 
5. Архиви 



 


