
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУЛА  

 

79. 
На основу члана 20 Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07) и члана 
60 и 105 став 4 Статута општине Кула – пречишћен 
текст («Сл. лист општине Кула», бр. 7/13), 
Општинско веће општине Кула, на седници 
одржаној 7. маја 2015. године, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и критеријумима за доделу  средстава  из 
буџета општине Кула организацијама - удружењима 
грађана за реализацију пројеката у циљу туристичке 

промоције општине Кула 

 
Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, 
критеријуми и начин избора пројеката, 
манифестација и изложби, којима се врши 
туристичка промоција општине Кула, а који се 
финансирају из буџета општине Кула. 

 
Члан 2. 

Под пројектима, манифестацијама и 
изложбама из члана 1 овог Правилника сматрају 
се: 
1. Mанифестације међународног карактера које се 

одржавају на територији општине Кула, 
2. Mанифестације и изложбе националног 

карактера које се одржавају на територији 
општине Кула, 

3. Пројекти које непосредно реализују удружења 
грађана са подручја одређених месних 
заједница на територији општине Кула, а 
финансирају се из средстава самодоприноса 
који се убира у месним заједницама. 

 
Члан 3. 

Висина средстава за финансирање 
пројеката, манифестација и изложби у области 
промоције туризма, утврђује се  Одлуком о буџету 
општине Кула. 

 
Члан 4. 

Финансирање пројеката, манифестација и 
изложби врши се на основу јавног конкурса који 
расписује Председник општине Кула. 

 Јавни конкурс се објављује на званичној 
интернет страници Општине: www.kula.rs. 
 

Члан 5. 
Право учешћа на јавном конкурсу имају 

подносиоци пријава који пројектне активности 

реализују на територији општине Кула и који 
испуњавају следеће услове: 
1. Да пројекат, манифестација и изложба  са 

којима учествују на јавном конкурсу,  
превасходно за циљ има промоцију општине 
Кула и месних заједница са територије 
општине Кула које средствима самодоприноса 
учествују у финансирању, 

2. Да се пријава подноси у року који је утврђен  
Јавним конкурсом, 

3. Да конкурсна документација садржи опис 
пројекта, манифестације и изложбе, реалан и 
одржив финансијски план и  следећу 
неопходну документацију: 
- оверену и потписану изјаву од стране 
овлашћеног лица подносиоца пријаве,  
- фотокопију Решења о регистрацији 
подносиоца пријаве  код надлежног органа. 

 
Члан 6. 

Општина Кула неће финансирати 
пројекте, манифестације и изложбе које вређају 
људско достојанство, угрожавају људска права 
или заговарају насиље. 
 

Члан 7. 
Критеријуми и услови за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката из области 
туризма подељени су према следећим областима: 

Манифестације међународног 
карактера: 
1. Промоција општине Кула као туристичке 

дестинације,  
2. Квалитет и садржајна иновативност понуђеног 

пројекта, 
3. Доступност вредности грађанима и могућност 

њиховог масовног коришћења, 
4. Активности на непосредној реализацији 

туристичких манифестација од међународног 
карактера, 

5. Изражена атрактивност у функцији доласка 
учесника и туриста из других земаља. 

 
Манифестације и изложбе националног 

карактера 
1. Промоција општине Кула као туристичке 

дестинације,  
2. Квалитет и садржајна иновативност понуђеног 

пројекта, 
3. Доступност вредности грађанима и могућност 

њиховог масовног коришћења, 

Службени лист општине Кула излази по 
потреби, на три језика: српском, мађарском и 
русинском. Тираж овог броја је  50 
примерака.  

К у л а 
 

7. мај 2015. године 
 

Број  12                      Година 50 

Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 722-
333.  Годишња претплата  2.500,00 дин.  

http://www.kula.rs/
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4. Наставак вишегодишњих пројеката који су 
имали значајне резултате у предходном 
периоду, 

5. Изражена атрактивност у функцији доласка 
учесника и туриста из других места. 

  
Пројекти који се реализују на 

територији одређених месних заједница на 
територији општине Кула 
1. Промоција туризма општине Кула као 

туристичке дестинације  кроз  промоцију 
квалитета понуде месних заједница на 
територији Општине и унапређења рецептивног 
туризма туристичке и угоститељске понуде, 

2. Допринос децентрализацији туризма и 
равномерној доступности туризма на 
територији месних заједница општине, 

3. Доступност вредности грађанима и могућност 
њиховог масовног коришћења, 

4. Одржавање и унапређивање 
атрактивности које би привукло потенцијалне 
госте и                 

5. Подударност са имиџом месних 
заједница. 

 
Члан 8. 

Конкурсни поступак спроводи комисија 
коју именује Општинско веће општине Кула. 

Пријава на јавни конкурс подноси се 
комисији из става 1 овог члана на обрасцу 
„Пријава за финансирање пројеката, 
манифестација и изложби у  области промоције 
туризма општине Кула“,  а који је у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни део. 
 

Члан 9. 
Пријава са комплетном документацијом се 

доставља у затвореној коверти. 
Пријаве се предају на писарници 

Општинске управе Кула, Лењинова бр. 11. 
 

Члан 10. 
Комисија разматра пристигле пријаве у 

складу са условима из јавног конкурса. 
Комисија задржава право да од 

подносиоца који су благовремено поднели 
пријаве, по потреби затражи додатну 
документацију и информације. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
јавни конкурс неће бити разматране.  

Пријаве корисника којима је општина Кула 
претходних година доделила средства, а који нису 

поднели извештај из члана 12 овог Правилника 
неће се узимати у разматрање. 

Комисија након прегледа конкурсне 
документације, а на основу критеријума из члана 7  
овог Правилника, сачињава предлог одлуке о 
избору пројеката, манифестација и изложби, као  
и предлог решења о избору пројеката, 
манифестација и изложби, који ће се финансирати 
из буџета општине Кула, са наведеним износима 
новчаних средстава. 

О спроведеном поступку Комисија води 
записник који, са предлогом одлуке и решења из  
претходног става,  доставља Председнику 
општине Кула у року од 8 дана од дана закључења 
јавног конкурса. 

 
Члан 11. 

На основу одлуке Комисије и решења, 
Председник општине Кула закључује уговоре о 
финансирању изабраних пројеката, манифестација 
и изложби. 

Уговором из претходног става уређују се 
међусобна права и обавезе уговорних страна, 
начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију пројеката, манифестација и 
изложби, обавеза подношења извештаја, начин 
решавања спорова, као и друга права и обавезе 
уговорних страна. 
 

Члан 12. 
Изабрани подносилац пројекта, 

манифестације и изложбе,  обавезан је да до краја 
текуће године, достави Комисији извештај о 
реализацији пројекта, манифестације и изложбе, 
као и финансијски извештај о наменском утрошку 
средстава. 
 

Члан 11. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у «Службеном листу општине Кула». 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 013-110-35/2015 
7. мај 2015. године 
К у л а 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Велибор Милојичић, с. р.  

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА КУЛА  
25230 Кула, Лењинова 11 

 
П Р И Ј А В А 

за финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
у области туризма општине Кула у 2015. години 

 

ОСНОВ КОНКУРИСАЊА (тематска област) - обележити 

1. Манифестације међународног карактера  

2. Манифестације и изложбе националног карактера  

3. Пројекти који се реализују на територији одређених месних заједница на територији општине Кула  
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А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ  

Назив организације подносиоца  
НАПОМЕНА: Назив организације подносиоца на 
печату МОРА одговарати називу корисника који 
подноси пријаву  

 

 
 
Седиште подносиоца пријаве 

Улица и број   

Поштански број   

Назив места   

Број телефона   

Е-мајл адреса  

Матични број   

ПИБ (порески идентификациони број)   

Број жиро рачуна и назив пословне банке   

 
Одговорно лице / особа 
овлашћена за заступање 

Име и презиме   

Функција   

Адреса, е-мајл  

Контакт телефон 
и број мобилног 
телефона 

 

Статут подносиоца (подвући САМО једно) 1. Удружење грађана (НВО, струковна удружења),  
2. Други субјекти у туризму /задужбине, 
фондације, привредна друштва и предузетници 
регистровани за обављање делатности у туризму, 
друга правна лица и субјекти у туризму) 

 

Б) ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ / ПРОЈЕКТУ 

Морају да садрже назив програма / пројекта, место одржавања, време реализације и сажет опис; за 
манифестације и изложбе националног карактера мора се навести временски период од када се исти 
одржава, као и број учесника у 2014. години.  

1.  

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

В) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
(Сви новчани износи исказују се искључиво у динарима) 

Назив програма / пројекта 
Износ средстава потребан 

за потпуну реализацију 
Износ средстава који се 

тражи од општине 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

У К У П Н О:   
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Г) СТРУКТУРА ТРОШКОВА 

Назив трошкова у програму / пројекту  
Износ средстава који се 

тражи од општине 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У к у п н о:   

 

 Навести само реалне финансијске трошкове, јер у случају да се одобри суфинансирање 
пројеката, финансијски извештај може садржавати САМО ОНЕ СТАВКЕ које су у наведене у 
финансијском плану, приликом конкурисања.  

 

П Р И Л О З И  

Уз пријаву достављамо:  
1. Фотокопију решења о упису у регистар код надлежног органа. 
2. Изјаву о прихватању о обавезе подносиоца пријаве / корисника средстава 
 

(Без достављених прилога пријава на конкурс неће бити разматрана.) 
 

 
 

И З Ј А В А 
 

o прихватању обавезе подносиоца пријаве / корисника средстава  
 

Као одговорно лице подносиоца, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем: 
1. Да су сви подаци наведени у овој пријави истинити и тачни, 
2. Да ћу Одељењу  за друштвене  делатности пријавити све статусне промене, као и друге промене 

од значаја везане за Подносиоца пријаве,  
3. Да ће додељена средства бити наменски утрошена, 
4. Да ће Одељењу за друштвене делатности бити достављен извештај o реализацији 

пројекта/програма са финансијском документацијом (рачуни, фактуре, уговори, изводи из банке, 
оверени печатом и потписом) 30 дана по реализацији пројекта, којом се доказује наменски 
утрошак додељених средстава,   

5. Да ће неутрошена средства бити уплаћена на рачун буџета општине Кула до предаје извештаја о 
наменском утрошку додељених средстава,   

6. Да ће у штампаним публикацијама и медијима бити назначено да je његову реализацију подржала 
општина Кула 

 
Ова изјава се сматра прихваћеном стављањем потписа одговорног лица и печата на крају 

овог листа. 
 
 

_______________________ 
Место и датум 

Потпис овлашћеног лица 
 

__________________________ 
 (М.П.) 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
Странa 

 

79. 
Правилник о условима и критеријумима за доделу  средстава  из буџета општине Кула  
организацијама - удружењима грађана за реализацију пројеката у циљу туристичке 
промоције општине Кула ..................................................................................... 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. 
године), не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и 
опште послове. Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 

 
 

 


