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К у л а

На основу члана 6. Правилника о финансирању програма којима се остварује општи
интерес у области спорта у општини Кула (Сл.лист општине Кула бр.8/2016), Председник општине
Кула расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење програма за финансирање спортских манифестација у општини Кула и програма
који се финансирају из самодоприноса у 2016.години
Предмет позива је додела финансијских средстава ради реализације програма којима се
остварује општи интерес у области спорта и то: организовање спортских манифестација у општини
Кула и финансирање програма из средстава самодоприноса, која се врши на основу квалитета
понуђених програма.
Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за
финансирање програма организације спортских манифестација у општини Кула износи
максимално 4.000.000,00 динара.
Укупан износ финансијских средстава који ће се распоредити по овом јавном позиву за
финансирање програма који се финансирају из самодоприноса износи максимално 1. 592.000,00
динара. Финансијска средстава се додељују спортским организацијама са територије насељеног
места у коме је уведена обавеза плаћања самодоприноса у складу са одлукама о увођењу
самодоприноса. (финансирање трошкова набавке спортске опреме и финансирање програма и
пројеката за које нису одобрена средства по јавном позиву за финансирање редовних
такмичарских активности и по позиву за финансирање посебних програмских активности спортских
организација – спортске манифестације.)
Средстава опредељен по месној заједници на чијој територији се прикупља самодопринос
износе за:
МЗ ''Горњи град''
МЗ ''Доњи град''
Мз ''Сивац''
МЗ ''Руски Крстур''
МЗ ''Крушчић''
Мз ''Липар''

290 000,00 динара
90 000,00 динара
300 000,00 динара
732 000,00 динара
80 000,00 динара
100 000,00 динара

Предлог програма могу поднети територијални спортски савез за своје чланове и спортска
организација (клубови и др. спортске организације) индивидуално или удружено са другим
организацијама у области спорта.
Подносилац програма треба да испуни следеће критеријуме:
Да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом,
Да је спортска организација члан гранског спортског савеза.
Да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом,
Да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није другачије одређено,
Да има седиште на територији општине Кула и да првенствене утакмице као домаћин, игра у
спортском објекту који се налази на територији општине Кула,
Да је директно одговоран за припрему и извођење програма, односно пројекта,
Да је претходно обављао делатност најмање годину дана,

Да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом
програма у складу са Законом о спорту,
Да је са успехом реализовао одобрени програм, односно пројекат, уколико је био носилац
програма ранијих година и
Да располаже капацитетима за реализацију програма.
Подносилац програма не може :
Да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
Да има блокаду рачуна код пословне банке или код Управе за трезор, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног осигурања,
Да буде у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.
Подносиоцу програма неће се одобрити финансирање програма у поступку доделе средстава, ако:
-је лажно приказао податке у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да прикаже
све потребне информације, нетачно или непотпуно обавести даваоца средстава о битним
околностима везаним за одобрење и реализовање програма,
-својим пропустом средства по предходно одобреном програму не изврши у целини или га изврши
у небитном делу,
-употреби средства ненаменски, у потпуности или делимично, или се не придржава прописаних
или уговорених мера које су утврђене ради осигурања реализације програма,
-не достави у предвиђеним роковима потребне извештаје и доказе, иако га је давалац средстава
претходно упозорио на неправилности и последице,
-престане да испуњава услове који су на основу закона и овог правилника потребни за добијање
средстава,
-спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера,
-није оправдао средства из буџета општине Кула добијена на основу уговора из предходне године
-се воде судски и арбитражни спорови у вези добијених средстава из буџета општине из
предходних година
-је за финансирање трошкова добио средства од друге јединице локалне самоуправе.
Након разматрања поднетих програма, Комисија утврђује предлог расподеле финансијских
средстава на основу кога, Председник општине доноси решење, против кога се може покренути
управни спор.Предмет управног спора не може бити износ добијених средстава. Са носиоцем
одобреног програма Председник општине Кула закључује уговор о реализовању програма којим се
регулишу међусобна права и обавезе
Пријава за финансирање програма организације спортских манифестација, подноси се на
обрасцу – Пријава за финансирање програма организације спортских манифестација у општини
Кула 2016.години, који се може преузети на интернет старници општине Кула: www.kula.rs а
предаје се на писарници Општине Кула до 11.04.2016. године у 14:00 часова у затвореној коверти,
на адресу: Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ" - пријава
програма за организовање спортских манифестација - Комисији за разматрање програма којима се
остварује општи интерес у области спорта у општини Кула.
Пријава за финансирање програма у области спорта у 2016.години из средстава
самодоприноса подноси се на обрасцу – Пријава за финансирање програма у области спорта у
2016.години из средстава самодоприноса, који се може преузети на интернет старници општине
Кула: www.kula.rs а предаје се на писарници Општине Кула до 11.04.2016. године у 14:00 часова у
затвореној коверти, на адресу: Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: "НЕ
ОТВАРАТИ" - пријава за финансирање програма у области спорта из средстава самодоприноса Комисији за разматрање програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини
Кула.
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