
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09 и 
99/11), члана 11. Одлуке о буџету града Јагодина зa 2017. годину („Службени 
гласник града Јагодине“, број 21/2016), Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава из буџета града Јагодине за дотације невладиним 
организацијама за спровођење програма и пројекта од јавног интереса и члана 4. 
Одлуке о Градском већу („Службени гласник града Јагодине“ број 1/08),  Градско 
веће на 63-ој седници одржаној 19.07.2017. године, по хитном поступку  донело је 
 

   О Д Л У К У  
о упућивању јавног позива за достављање  

Програма рада удружења грађана у циљу доделе дотација из  
буџета града Јагодине за 2017.годину 

 
1. Упућује се јавни позив за достављање Програма рада удружењима са 
територије града Јагодине или Поморавског округа (ако имају чланове са 
територије града Јагодине), у циљу избора удружења којима ће бити додељена 
средства дотација за реализацију програма рада у 2017. години. 
2. Дотације удружењима за финансирање програмских активности удружења од 
значаја за локалну самоуправу, планиране су Одлуком о буџету града Јагодине за 
2017.године у износу од 6.000.000,00 динара и распоређене у оквиру:  
 -  програма13- развој културе и информисања, програмске активности 1201-
0003  унапређење система очувања и представљања културно-историјског 
наслеђа износ, од 6.000.000,00 динара., 
3. Програме рада могу доставити удружења која испуњавају следеће услове: 
 - право конкурса имају удружења која су регистрована у складу са Законом о 
удружењима, чија су седишта на територији града Јагодине или Поморавског 
округа (сa тим да мора имати чланове са територије града Јагодине), 
 - да је Програм рада за 2017. годину усвојен од стране надлежног органа 
удружења,  
 - да су оправдали средства из буџета града Јагодине за 2016. годину, 
 - да својим деловањем подстичу очување културне баштине и историјског  
наслеђа, као и културно уметничко стваралаштво.  
4. Текст јавног позива је саставни део ове одлуке. Конкурс се објављује на 
званичној интернет страни града Јагодине, oгласној табли у згради Скупштине 
града Јагодине и у једном штампаном јавном гласилу које излази на територији 
града. 
5. Избор корисника дотација врши се у складу са Правилником о критеријумима и 
поступку доделе средстава из буџета града Јагодине за дотације удружењима за 
спровођење програма и пројекта од јавног интереса.  
6. Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града Јагодине''. 
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