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Број; 02-04-4/18
Датум, 25.06.2018.године
На основу члана 17. Одлуке о расподјели средстава за финансирање пројеката
удружењима грађана («Службени гласник општине Босански Брод», број 13/05, 12/06),
Комисија за сарадњу са удружењима грађана, донијела је
ОДЛУКУ
о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана, за 2018.
годину
I
Средства за финансирање пројеката Удружења грађана која су регистрована у
БиХ и Републици Српској, са сједиштем на подручју општине Брод, а чији су пројекти
путем конкурса кандидовани за финансирање из средстава буџета општине Брод у
износу од 20.000,00 КМ и реализују се у потпуности на територији општине Брод за
2018. годину, расподјељују се како слиједи:
Р/бр НАЗИВ УДРУЖЕЊА

Тражени износ
новчаних
средстава за
2018.годину
(КМ)
2
5.350,00

1
1

КУД „БРОДСКИ БИСЕРИ“

2

Удружење за обнову и
ревитализацију села Полој
УГ „Корак наде“ Брод
Удружењесрпско-грчког
пријатељства
КУД „ЛИЈЕШЋЕ“
МОСС
Удружење жена „ЂУРЂЕВАК“
Савез за повратак избјеглих и
расељених лица босанске Посавне
Удружење грађана „Брод“

3
4
5
6
7
8
9

УКУПНО:

Приједлог
Комисије

3
1.500,00

18.228,00
6.880,00

500,00
4.000,00

12.460,00
12.000,00
1.241,00
2.500,00

500,00
7.000,00
1.000,00
2.500,00

3.000,00
2.000,00

1.500,00
500,00

63.659,00

19.000,00

II
Након правоснажности одлуке о расподјели средстава, Начелник општине Брод,
закључује уговор са удружењима грађана, којим се уређују међусобна права и обавезе.

III
Одјељење за финансије општинске управе ће покренути поступак преноса средстава
додијељених удружењима грађана по конкурсу, у року од 15 дана од дана
правоснажности Одлуке у укупном износу или ратама чији су износи и рокови
прецизирани уговором из члана II ове одлуке.
О б р а з л о ж е њ е
На основу расписаног Јавног конкурса за додјелу средстава за финансирање пројеката
удружења грађана, број: : 02-04-4/18 од 27.03.2018. године, Комисија за сарадњу са
удружењима грађана, , након проведеног поступка, донијела је Одлуку о расподјели
средстава за финансирање пројеката удружења грађана за 2018. годину.
На расписани јавни конкурс пријавило се укупно 9 удружењa.
Све пријаве су размотрене, пројекти који су подржани, оцијењени су у складу са
заданим критеријумима и средства распоређена према расположивом износу.
Узимајући у обзир напријед наведено, примјењујући члан 8. став 3., чланове 16.17. и
18. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима
грађана («Службени гласник општине Босански Брод», број 13/05 и 12/06) ријешено је
као у диспозитиву Одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке допуштена је жалба
Начелнику општине Брод, у року од 15 дана од дана пријема Одлуке. Жалба се подноси
путем ове Комисије или директно другостепеном органу.
Предсједник комисије
___________________
Саша Пантић
Достављено:
1.Учесницима конкурса од 1-9,
2.Начелнику општине
3.Одјељењу за привреду и д.д.
4.Одјељењу за финансије
5.Архива.

